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รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
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คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

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

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

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกตัวแทนประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกนัวินาศภัย 
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การจัดทําคูมือปฏิบตัิงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ไดกรุณา
สละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาวสําเร็จเปนอยางดี 

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

ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย  ประธานคณะทาํงาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 1 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1 ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัย  
  1.2 กำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำม  
  1.3 รำยกำรที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัย  
 
แนวคิด  

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

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

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

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 1 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1 ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัย  
  1.2 กำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำม  
  1.3 รำยกำรที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัย  
 
แนวคิด  

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

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

3.  สัญญำประกันภัยไม่มีแบบก ำหนดไว ้แต่ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีเนื้อควำม
ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกันนั้น โดยกรมธรรม์ประกันวินำศภัยจะต้องประกอบด้วย รำยกำรต่ำงๆ ดังที่ได้
ก ำหนดไว้ ได้แก่ 1) วัตถุที่เอำประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) รำคำแห่งมูลประกันภัย 
ถ้ำหำกได้ก ำหนดกันไว้ 4) จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัย 5) จ ำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
6) ถ้ำหำกสัญญำประกันภัยมีก ำหนดเวลำ ต้องลงเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดไว้ด้วย  7) ชื่อหรือยี่ห้อของ
ผู้รับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอำประกันภัย 9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้ำจะพึงมี 10) วันท ำสัญญำ
ประกันภัย และ 11) สถำนที่และวันที่ได้ท ำกรมธรรม์ประกันภัย  
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วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษำบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ  
  1.  อธิบำยลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัยได้  
  2.  อธิบำยกำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำมได้  
  3.  อธิบำยรำยกำรที่มีอยู่กรมธรรม์ประกันวินำศภัยได้  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ 

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

  กล่ำวคือ สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำสองฝ่ำยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยฝ่ำยหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง 
โดยฝ่ำยผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ช ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ฝ่ำยผู้รับประกันภัย และโดยที่ฝ่ำยผู้รับประกันภัยก็มีหน้ำที่
ต่ำงตอบแทนด้วยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี หำกว่ำมีวินำศภัย
ดังที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในระหว่ำงที่สัญญำประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู่  
 
2. เป็นสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
  เนื่องจำกกำรเสี่ยงโชค หรือกำรเสี่ยงภัย หมำยถึง ควำมไม่แน่นอน สัญญำประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่
อำศัยเหตุกำรณ์ในอนำคต อันไม่แน่นอนมำก ำหนดเป็นเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 861 ข้ำงต้น โดยจะให้ควำมคุ้มครองเฉพำะภัยที่เกิดจำกอุบัติเหตุเท่ำนั้น ซึ่งในแง่ของผู้เอำประกันภัย กำรที่  
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ผู้เอำประกันภัยมำซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับควำมเสี่ยงภัยในอนำคต ซึ่งอำจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมำก็ได้ เผื่อเอำไว้ เพรำะ
ถ้ำจะรอให้ควำมเสี่ยงภัยมำถึงใกล้ตัว แล้วค่อยไปซื้อประกันภัย ผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับประกันภัยให้ได้ ครั้น -
ภำยหลังท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ในแง่ของผู้รับประกันภัย อำจจะมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนมำมำก หรือน้อย หรือกระทั่ง
ไม่เกิดขึ้นมำเลยก็ได้ ไม่มีผู้ใดสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจนเช่นเดียวกัน  
  แต่หำกได้มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นมำแล้ว ก่อนที่จะมำท ำสัญญำประกันภัย ถึงแม้ผู้รับประกันภัยยอมรับ
คุ้มครองย้อนหลังให้ และเพิ่งมำรับทรำบภำยหลัง ผู้เอำประกันภัยก็มิอำจได้รับควำมคุ้มครองได้ เนื่องจำกไม่เข้ำ
ลักษณะเพื่อกำรเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกล่ำวของสัญญำประกันภัย 
 
 ตัวอย่างที่ 1.1 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย เป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัยส ำหรับวินำศภัยที่เกิดขึ้นมำแล้วก่อนหน้ำ  
วันท ำสัญญำประกันภัยนั้นเอง 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยขอให้ผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแล้ว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วินำศภัยหำกมีขึ้นตำมมำตรำ 861 ว่ำ 
หมำยถึง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตหลังจำกวันท ำสัญญำ วินำศภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะเอำมำประกันภัยไม่ได้ 
แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุอำยุกำรประกันภัยย้อนหลังเป็นวันที่ 22 กรกฎำคม ก่อนเกิดวินำศภัย ก็หำท ำให้ 
ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่ำเสียหำยตำมกรมธรรม์นั้นได้ไม่  
 
3. เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 863 บัญญัติว่ำ 
 “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 
 จะเห็นว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแล้ว 
สัญญำประกันภัยที่ท ำกันมำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่ำงคู่สัญญำกันขึ้นเลย  
 กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยนั้น หมำยควำมถึง กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีควำม 
สัมพันธ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เอำประกันภัย ถ้ำมีเหตุกำรณ์ที่คุ้มครองใดเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอำประกันภัยนั้นแล้ว 
จะส่งผลท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยทำงกำรเงินจำกเหตุกำรณ์นั้น เช่น เจ้ำของบ้ำนจะได้รับควำมเสียหำย
ทำงกำรเงินที่จะต้องท ำกำรซ่อมแซมบ้ำนของตนที่ถูกไฟไหม้ให้กลับคืนสู่สภำพดังเดิม หรือรถยนต์คันที่เอำประกันภัย
ของผู้เอำประกันภัยได้ถูกคนร้ำยลักเอำไป เป็นต้น ดังนั้น ภำยหลังจำกท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมี
ภำระผูกพันในกำรท ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัยนั้นๆ  
 เหตุที่กฎหมำยก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ได้เอำประกันภัยไว้ ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให้
สัญญำประกันภัยมีลักษณะดังเช่นกำรพนันขันต่อ เพรำะหำกผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยแล้ว 
ก็เท่ำกับว่ำผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงแท้จริง เวลำเมื่อเกิดอุบัติภัยแก่วัตถุที่เอำประกันภัยของบุคคลอื่น 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ 

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

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

ประกันภัยคงไม่ย อมรั บประกั น ภัยให ้ ได้

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

 

1-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ซึ่งตนไม่มีควำมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเลย กลับได้ก ำไรตอบแทนจำกกำรลงทุนช ำระเบี้ยประกันภัยเพียงจ ำนวนเล็กน้อย
เท่ำนั้น ซึ่งอำจสร้ำงแรงจูงใจที่จะพยำยำมท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่วัตถุที่ได้เอำประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือเงินชดใช้ที่จะได้รับกลับคืนมำจำกกำรท ำสัญญำประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.2 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง สัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7332/2555 พฤติการณ์ที่โจทก์ซื้อรถยนต์จำกบริษัทผู้ขำยรถยนต์ ซึ่งได้ท ำสัญญำ
ประกันภัยกับจ ำเลยผู้รับประกันภัย ก่อนโจทก์ช ำระรำคำรถยนต์ โดยมีตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ขำยรถเป็น 
ผู้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทก์เป็นผู้เอำประกันภัย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์
ระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ขายรถยนต์ จ าเลยย่อมทราบดีว่า โจทก์เป็นคู่สัญญากับจ าเลยตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัย จึงมีอ านาจฟ้อง 
 
4. เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความสุจริตเป็นอย่างยิ่ง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้บัญญัติเร่ืองควำมสุจริตอย่ำงยิ่งไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 865 ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 
  มาตรา 866 ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็น
ความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญา
นั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 ส ำหรับสัญญำประกันภัยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยเวลำขอเอำประกันภัยจะต้องเปิดเผย
ข้อควำมจริง อันเป็นสำระส ำคัญที่ตนรับรู้มำ และจะต้องไม่แถลงข้อควำมนั้นเป็นเท็จ ซึ่งจะส่งผลถึงขนำดท ำให้  
เมื่อผู้รับประกันภัยได้รับรู้แล้ว ตกลงเข้ำรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น หรือถึงขนำดปฏิเสธไม่ยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแม้ข้อควำมจริงนั้นผู้รับประกันภัยจะมิได้สอบถำมกับผู้เอำประกันภัยก็ตำม  
  หำกผู้รับประกันภัยได้ตกลงรับประกันภัยโดยไม่ทรำบว่ำ ผู้เอำประกันภัยได้ปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลง
ข้อควำมเท็จอันเป็นสำระส ำคัญดังกล่ำว ผลทำงกฎหมำยท ำให้สัญญำประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะ โดยให้สิทธิแก่ผู้รับ
ประกันภัยซึ่งมำรับทรำบภำยหลังสำมำรถบอกล้ำงภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อท ำให้สัญญำประกันภัยนั้น  
ตกเป็นโมฆะในท้ำยที่สุดได้ เว้นแต่ข้อควำมจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือควรจะรู้ได้ หำกใช้ควำม
ระมัดระวังตำมสมควรในกำรประกอบวิชำชีพของตน สัญญำประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณ์ตำมปกติ  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-7 
 

 ตัวอย่างที่ 1.3 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กำรรับรู้ถึงข้อควำมจริงที่เป็นสำระส ำคัญ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง  
อันจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อควำมจริงซึ่งผู้เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอม 
ท ำสัญญำ 
 
5. เป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 877 บัญญัติว่ำ 
  “มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 (1) เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ
วินาศภัย 
 (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้น มิให้วินาศ 
 อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจ านวนเงิน 
ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น 
 ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  เวลำเกิดวินำศภัยดังที่ตกลงกันไว้ขึ้นมำ สัญญำประกันภัยก ำหนดให้ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ประเมินมูลค่ำ
ควำมเสียหำยที่แท้จริง และชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริงนั้นให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยกลับคืนสู่สภำพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดควำมเสียหำย
ขึ้นมำเลย และเพื่อป้องกันมิให้สัญญำประกันภัยมีสภำพเสมือนหนึ่งเป็นกำรพนันขันต่อ ด้วยกำรมำแสวงหำก ำไรจำก
กำรประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.4 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำย
แท้จริง เป็นคดีที่บุคคลภำยนอกผู้เสียหำย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลยที่ 1 ผู้เอำประกันภัย และจ ำเลยที่ 2 ผู้รับ
ประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4888/2558 จ าเลยที่ 1 เป็นผู้ท าละเมิดต่อโจทก์และเป็นผู้เอาประกันภัยโดย 
ท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนกับจ าเลยที่ 2 เพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อันว่าประกันภัยค้ าจุนนั้นคือ
สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย 
อันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลผู้ต้องเสียหาย
ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง  แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้ 
หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่...” มีความหมายว่าบุคคลผู้ต้อง
เสียหำยมีสิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมวินำศภัยอันเกิดขึ้นแก่ตนจำกผู้รับประกันภัยโดยตรงและเป็น
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1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

 

1-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

1 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 นิติกรรม หมำยควำมว่ำ กำรใดๆ อันท ำลงโดยชอบด้วยกฎหมำยและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อกำรผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
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1-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

1 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 นิติกรรม หมำยควำมว่ำ กำรใดๆ อันท ำลงโดยชอบด้วยกฎหมำยและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อกำรผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
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1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

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

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้ว ย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนา
จะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น แต่เวลาเมื่อ
ค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณี ไม่จ าเป็นจะต้องมีค าบอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่า
สัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้น ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ” 

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

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

มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าวอาจท าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา 23 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รบัข้อมูลได้ก าหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือว่า
การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้ก าหนดไว้นั้น  
แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูล ซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลก าหนดไว้ 
ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

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

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้ว ย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนา
จะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น แต่เวลาเมื่อ
ค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณี ไม่จ าเป็นจะต้องมีค าบอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่า
สัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้น ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ” 

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

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

มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าวอาจท าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา 23 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รบัข้อมูลได้ก าหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือว่า
การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้ก าหนดไว้นั้น  
แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูล ซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลก าหนดไว้ 
ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 

สนองไปถึงผู้มี

เวลาได้รับ เวลาเรียก
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ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างหากจาก
สถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูล ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม มาตรา 24 

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

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

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่ง และการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลข และโทรพิมพ์ 
หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

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

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

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

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

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่
ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น 

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

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

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

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

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

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

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่ง และการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลข และโทรพิมพ์ 
หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

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

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

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

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

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่
ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น 

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

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

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

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

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

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

2.2.1  โดยผลตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบก าหนดสัญญาประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุระยะเวลำเอำ

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

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

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

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

9.4  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  

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

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

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

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

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

2.2.1  โดยผลตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบก าหนดสัญญาประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุระยะเวลำเอำ

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

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

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

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

9.4  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  

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

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

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

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

2.2.2  โดยผลจำกกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนเริ่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัย 

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

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

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

2)  การบอกเลิกระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัย  โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์
ประกันภัยให้สิทธิแก่ทั้งผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นฝ่ำยที่บอกเลิก ด้วยควำมสมัครใจก็ได้ 

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

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”  
ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดวิธีกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัยไว้เช่นใด ต้องปฏิบัติให้

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

3.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้เอำประกันภัยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย 
ในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมำฟ้องคดีให้ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว โดยมีก ำหนดเวลำ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย  
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ภำยใต้หมวดที่ 4 ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ข้อ 4. จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิด ระบุว่ำ  

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

2.2.2  โดยผลจำกกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนเริ่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัย 

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

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

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

2)  การบอกเลิกระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัย  โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์
ประกันภัยให้สิทธิแก่ทั้งผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นฝ่ำยที่บอกเลิก ด้วยควำมสมัครใจก็ได้ 

แม้สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีกำรแสดงเจตนำค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้องตรงกันของ
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย แต่กำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย หรือกระทั่งสัญญำทั่วไปนั้น ไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอม หรือ
สนองตอบจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน ถึงจะมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย และเมื่อบอกเลิกสัญญำไปแล้ว ก็ไม่อำจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนกำรบอกเลิกสัญญำนั้นได้เลย เนื่องจำกในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 386 บัญญัติว่ำ  

 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-19 
 

“ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิก
สัญญาเช่นนั้นย่อมท าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”  
ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดวิธีกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัยไว้เช่นใด ต้องปฏิบัติให้

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

3.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้เอำประกันภัยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย 
ในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมำฟ้องคดีให้ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว โดยมีก ำหนดเวลำ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย  
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1-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

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

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

ดังนั้น ผลทำงกฎหมำยหำกเจ้ำหนี้มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตำมอำยุควำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดเอำไว้แล้ว 
ลูกหนี้สำมำรถหยิบยกกำรขำดอำยุควำมมำปฏิเสธควำมรับผิดได้ ท ำให้ผู้เป็นเจ้ำหนี้ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยยังบัญญัติให้อำยุควำมสำมำรถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ได้ 
ดังนี้  

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

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

บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ 
(3)  เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น” 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-21 
 

อำยุควำมสะดุดหยุดลงจึงเป็นกำรหยุดนับระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้วของอำยุควำมนั้นไปเลย เมื่อ
ปรำกฏกรณีดังที่กฎหมำยได้บัญญัติไว้ข้ำงต้นเกิดขึ้นมำ และถ้ำเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอำยุควำมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

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

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

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

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

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

ดังนั้น ผลทำงกฎหมำยหำกเจ้ำหนี้มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตำมอำยุควำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดเอำไว้แล้ว 
ลูกหนี้สำมำรถหยิบยกกำรขำดอำยุควำมมำปฏิเสธควำมรับผิดได้ ท ำให้ผู้เป็นเจ้ำหนี้ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยยังบัญญัติให้อำยุควำมสำมำรถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ได้ 
ดังนี้  

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

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

บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

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

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

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

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

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคสอง และวรรคสำม ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับ
ประกันภัยว่ำ  

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

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

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

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบด้วยภัยที่คุ้มครองหลำกหลำย ท ำให้มักเรียก
เป็นควำมคุ้มครองแบบสรรพภัย หรือแบบควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุ้มครองเพียงว่ำ “ให้ความคุ้มครอง
อุบัติภัยทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น” ตัวอย่ำงเช่น กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภำคสมัครใจประเภทหนึ่ง เป็นต้น 
  1.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” นั้น พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “มูลประกันภัย” หมำยควำมถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมำยควำมถึงรำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยทั่วไป แต่หมำยถึง รำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยซึ่ง
ก ำหนดไว้เป็นพิเศษ  
 กำรที่กฎหมำยใช้ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้” ท ำให้คิดไปว่ำ กำรประกันภัยทุกชนิด
จะก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้ำหำกก ำหนดกันไว้ ก็ต้องระบุลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่
ควำมจริงแล้วหำเป็นเช่นนั้นไม่ รำยกำรนี้ใช้เฉพำะกำรประกันวินำศภัยเท่ำนั้น เพรำะกำรประกันชีวิตจะไม่สำมำรถ  
ตีรำคำชีวิตคนได้ ทรัพย์สินที่จะสำมำรถก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ก็ได้แก่ ทรัพย์สินบำงประเภทเท่ำนั้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น ศิลปวัตถุ โบรำณวัตถุ ภำพเขียนต่ำงๆ โดยที่ทรัพย์สินเหล่ำนี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่อำจจะตีรำคำตำมปกติ
ในตลำดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำทำงจิตใจมำกกว่ำมูลค่ำประโยชน์ในกำรใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็น  
สิ่งที่ไม่อำจท ำเทียม หรือท ำขึ้นใหม่ได้ หรืออำจเป็นทรัพย์สินจ ำพวกเอกสำรส ำคัญของนักกฎหมำย แพทย์ นักประพันธ์ 
สถำปนิก ช่ำงภำพ ธนำคำร เป็นต้น ซึ่งอำจจะไม่มีมูลค่ำในตัวมันเองมำกนัก แต่จะมีผลเสียหำยมำกตำมมำ  
ถ้ำทรัพย์สินนั้นถูกท ำลำยไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่ำนี้จึงจ ำต้องจะมีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ ขณะท ำ
สัญญำประกันภัย เนื่องจำกถ้ำหำกมิได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันเอำไว้ เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นมำ ย่อมเป็น
กำรยำกล ำบำกที่จะพิสูจน์ว่ำ ทรัพย์สินนั้นมีรำคำที่ถูกต้องแท้จริงเท่ำใด พร้อมกับก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ  
ค่ำสินไหมทดแทนว่ำ จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่ำอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรก ำหนดรำคำมูลประกันภัยด้วย 
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1-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 1.3  
รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคสอง และวรรคสำม ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับ
ประกันภัยว่ำ  

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

  ดังนั้น เมื่อผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้รับประกันภัยแล้ว ควรตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำ 
ตรงตำมที่ได้ตกลงกันด้วยวำจำในสัญญำประกันภัยหรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบทักท้วง และร้องขอให้ผู้รับ
ประกันภัยแก้ไขทันที  
  รำยกำรของกรมธรรม์ประกันภัยที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ล้วนเป็นสำระส ำคัญที่จะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้น
เพียงบำงข้อที่ระบุว่ำ “ถ้าหากได้ก าหนดไว้” และ “ถ้าจะพึงมี” เท่ำนั้น ซึ่งอำจจะมี หรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
รำยกำรดังกล่ำวแต่ละข้อสำมำรถสรุปสำระส ำคัญออกมำได้ ดังนี้  
  1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยอยู่ และได้โอนควำมเสี่ยงภัยที่
อำจจะเกิดแก่วัตถุนั้นมำให้ผู้รับประกันภัยรับควำมเสี่ยงภัยแทน  ซึ่งวัตถุที่เอำประกันภัยนั้นอำจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ 
ผลประโยชน์ รำยได้ ชีวิต ร่ำงกำย หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำยก็ได้ หำกมีหลำยรำยกำร ก็ขึ้นอยู่กับผู้เอำประกันภัยที่
จะเลือกท ำทุกรำยกำร หรือบำงรำยกำรก็ได้ เฉพำะรำยกำรที่ระบุเอำประกันภัยไว้เท่ำนั้น จึงจะเป็นวัตถุที่เอำประกันภัย 
อันจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-23 
 

 ตัวอย่างที่ 1.13 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ส่วนได้เสียอันอำจเอำประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิได้จ ากัดเพียงเฉพาะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่
เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์ หรือสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะท ำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ 
  
 1.2  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 

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

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

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

อนึ่ง ถ้ำหำกได้มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ตำมข้อ 1.3 รำคำแห่งมูลประกันภัยย่อมเท่ำกับ
จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยตำมข้อนี้เสมอ 

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

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นควำมรับผิดตำมกฎหมำย ก ำหนดเป็นสองจ ำนวนเงิน คือ จ ำนวนเงิน
จ ำกัดควำมรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง และอีกจ ำนวนหนึ่งที่สูงกว่ำ เป็นจ ำนวนเงินจ ำกัดควำม  
รับผิดรวมทุกครั้งแล้ว ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินจ ำนวนเงินรวมที่ก ำหนดไว้  
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอกในนำมของผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย เช่น ก ำหนด
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จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดต่อครั้งไว้ที่ 1,000,000 บำท และรวมทุกครั้งตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 
10,000,000 บำท เป็นต้น 
  1.5  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย คือ จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระให้แก่
ผู้รับประกันภัย เพื่อตอบแทนกำรรับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย ส่วนวิธีส่งเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ข้อก ำหนดที่จะให้ 
ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรื อตำมแต่จะตกลงกัน  
แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมำยแล้ว ห้ำมมิให้ผู้รับประกันภัยรับช ำระเบี้ยประกันภัยต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรือให้แบ่งรับช ำระออกเป็นหลำยงวด ดังที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการดังต่อไปนี้ (12) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต่ ากว่า
จ านวนที่ต้องช าระ”  
  1.6  ถ้าสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย ก ำหนดอำยุของสัญญำ
ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่ำ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรม์ประกันภัยมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลำใด โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำเอำ
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยส ำเร็จรูป3จะก ำหนดเอำไว้เป็นหนึ่งปี โดยวันเวลำเร่ิมต้นจะถูกเว้นว่ำงเอำไว้ เพื่อให้
สำมำรถใส่วันเวลำเร่ิมต้นที่คู่สัญญำประกันภัยจะได้ตกลงกันลงไป ปกติแล้วมักใช้เป็นวันเวลำเดียวกันกับกำรเกิดของ
สัญญำประกันภัย ส่วนวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของวันนั้นในปีถัดไป ขณะที่เวลำสิ้นสุด ผู้รับประกันภัย
มักจะก ำหนดเป็นเงื่อนเวลำส ำเร็จรูปไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
  ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภท แม้ระยะเวลำเอำประกันภัยจะเริ่มต้นไปแล้ว แต่ก็ยังมิได้เริ่มต้น
ควำมคุ้มครองเลยก็ได้ เป็นต้นว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง ก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรเดินทำงว่ำ 
  “ความคุ้มครองให้เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและด าเนิน
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย”  
  ดังนั้น “ระยะเวลาความคุ้มครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อำจมีควำมหมำยต่ำงกันได้ แต่ระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองจะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำเอำประกันภัย 
  1.7  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้รับประกันภัย คือ ชื่อของผู้รับประกันภัย ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผู้รับประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  1.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้เอาประกันภัย คือ ชื่อของผู้เอำประกันภัย ซึ่งอำจเป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล
ร่วมกัน หรือนิติบุคคลก็ได้ ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง  
  1.9  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าพึงจะมี ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน
ตำมที่ตกลงกันจำกผู้รับประกันภัย ดังนั้น หำกผู้เอำประกันภัยประสงค์จะรับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน  
ชดใช้ให้นั้นไว้เอง รำยกำรนี้จะไม่มี เพรำะกฎหมำยบัญญัติว่ำ ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 
 
 3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มำตรำ 3 “สัญญำส ำเร็จรูป” หมำยควำมว่ำ สัญญำท่ีท ำเป็นลำยลักษณ์-
อักษรโดยมีกำรก ำหนดข้อสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะท ำในรูปแบบใด ซ่ึงคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดน ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำรของตน 
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1-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

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

อนึ่ง ถ้ำหำกได้มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ตำมข้อ 1.3 รำคำแห่งมูลประกันภัยย่อมเท่ำกับ
จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยตำมข้อนี้เสมอ 

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

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นควำมรับผิดตำมกฎหมำย ก ำหนดเป็นสองจ ำนวนเงิน คือ จ ำนวนเงิน
จ ำกัดควำมรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง และอีกจ ำนวนหนึ่งที่สูงกว่ำ เป็นจ ำนวนเงินจ ำกัดควำม  
รับผิดรวมทุกครั้งแล้ว ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินจ ำนวนเงินรวมที่ก ำหนดไว้  
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอกในนำมของผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย เช่น ก ำหนด
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จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดต่อครั้งไว้ที่ 1,000,000 บำท และรวมทุกครั้งตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 
10,000,000 บำท เป็นต้น 
  1.5  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย คือ จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระให้แก่
ผู้รับประกันภัย เพื่อตอบแทนกำรรับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย ส่วนวิธีส่งเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ข้อก ำหนดที่จะให้ 
ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรื อตำมแต่จะตกลงกัน  
แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมำยแล้ว ห้ำมมิให้ผู้รับประกันภัยรับช ำระเบี้ยประกันภัยต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรือให้แบ่งรับช ำระออกเป็นหลำยงวด ดังที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการดังต่อไปนี้ (12) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต่ ากว่า
จ านวนที่ต้องช าระ”  
  1.6  ถ้าสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย ก ำหนดอำยุของสัญญำ
ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่ำ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรม์ประกันภัยมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลำใด โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำเอำ
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยส ำเร็จรูป3จะก ำหนดเอำไว้เป็นหนึ่งปี โดยวันเวลำเร่ิมต้นจะถูกเว้นว่ำงเอำไว้ เพื่อให้
สำมำรถใส่วันเวลำเร่ิมต้นที่คู่สัญญำประกันภัยจะได้ตกลงกันลงไป ปกติแล้วมักใช้เป็นวันเวลำเดียวกันกับกำรเกิดของ
สัญญำประกันภัย ส่วนวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของวันนั้นในปีถัดไป ขณะที่เวลำสิ้นสุด ผู้รับประกันภัย
มักจะก ำหนดเป็นเงื่อนเวลำส ำเร็จรูปไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
  ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภท แม้ระยะเวลำเอำประกันภัยจะเริ่มต้นไปแล้ว แต่ก็ยังมิได้เริ่มต้น
ควำมคุ้มครองเลยก็ได้ เป็นต้นว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง ก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรเดินทำงว่ำ 
  “ความคุ้มครองให้เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและด าเนิน
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย”  
  ดังนั้น “ระยะเวลาความคุ้มครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อำจมีควำมหมำยต่ำงกันได้ แต่ระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองจะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำเอำประกันภัย 
  1.7  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้รับประกันภัย คือ ชื่อของผู้รับประกันภัย ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผู้รับประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  1.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้เอาประกันภัย คือ ชื่อของผู้เอำประกันภัย ซึ่งอำจเป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล
ร่วมกัน หรือนิติบุคคลก็ได้ ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง  
  1.9  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าพึงจะมี ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน
ตำมที่ตกลงกันจำกผู้รับประกันภัย ดังนั้น หำกผู้เอำประกันภัยประสงค์จะรับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน  
ชดใช้ให้นั้นไว้เอง รำยกำรนี้จะไม่มี เพรำะกฎหมำยบัญญัติว่ำ ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 
 
 3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มำตรำ 3 “สัญญำส ำเร็จรูป” หมำยควำมว่ำ สัญญำท่ีท ำเป็นลำยลักษณ์-
อักษรโดยมีกำรก ำหนดข้อสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะท ำในรูปแบบใด ซ่ึงคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดน ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำรของตน 
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แต่ถ้ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะโอนสทิธิในกำรที่จะรับช ำระค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น
แทน จะต้องระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรำยกำรนี้ เพื่อที่ผู้รับประกันภัยจะได้ท ำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือ
จ ำนวนเงินดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง ถูกคนต่อไป ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 862 
วรรคสี่กับวรรคห้ำว่ำ  
  “ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
  อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”  
  อย่ำงไรก็ดี ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นั้นได้ตลอดระยะเวลำเอำ
ประกันภัย เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้แสดงเจตนำขอรับสิทธิดังกล่ำวต่อผู้รับประกันภัยแล้ว  
  1.10  วันท าสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรที่มีค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้อง
ตรงกันระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และก่อให้เกิดภำระผูกพันของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยนับแต่บัดนั้น  
เป็นต้นไป 
  1.11  สถานที่ และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย ปกติสถำนที่จัดท ำกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่ หรืออำจเป็นส ำนักงำนสำขำของผู้รับประกันภัยก็ได้ หำกได้มีกำรมอบอ ำนำจให้สำขำออกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ส ำหรับวันที่ท ำกรมธรรม์ประกันภัยนั้น อำจจะเป็นวันเดียวกันกับวันท ำสัญญำประกันภัย หรือภำยหลัง
วันท ำสัญญำประกันภัยก็ได้ เพรำะผู้รับประกันภัยอำจไม่สำมำรถจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยได้
ในทันที  
  นอกจำกรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในทำงปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันภัยยัง
อำจมีรำยกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นด้วยก็ได้ เช่น ค ำนิยำม ข้อยกเว้น เงื่อนไข เป็นต้น 
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แต่ถ้ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะโอนสทิธิในกำรที่จะรับช ำระค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น
แทน จะต้องระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรำยกำรนี้ เพื่อที่ผู้รับประกันภัยจะได้ท ำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือ
จ ำนวนเงินดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง ถูกคนต่อไป ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 862 
วรรคสี่กับวรรคห้ำว่ำ  
  “ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
  อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”  
  อย่ำงไรก็ดี ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นั้นได้ตลอดระยะเวลำเอำ
ประกันภัย เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้แสดงเจตนำขอรับสิทธิดังกล่ำวต่อผู้รับประกันภัยแล้ว  
  1.10  วันท าสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรที่มีค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้อง
ตรงกันระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และก่อให้เกิดภำระผูกพันของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยนับแต่บัดนั้น  
เป็นต้นไป 
  1.11  สถานที่ และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย ปกติสถำนที่จัดท ำกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่ หรืออำจเป็นส ำนักงำนสำขำของผู้รับประกันภัยก็ได้ หำกได้มีกำรมอบอ ำนำจให้สำขำออกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ส ำหรับวันที่ท ำกรมธรรม์ประกันภัยนั้น อำจจะเป็นวันเดียวกันกับวันท ำสัญญำประกันภัย หรือภำยหลัง
วันท ำสัญญำประกันภัยก็ได้ เพรำะผู้รับประกันภัยอำจไม่สำมำรถจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยได้
ในทันที  
  นอกจำกรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในทำงปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันภัยยัง
อำจมีรำยกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นด้วยก็ได้ เช่น ค ำนิยำม ข้อยกเว้น เงื่อนไข เป็นต้น 
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บทท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง                   ตว. 1 
                    (1 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
2.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.3  ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.4  ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.5 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวคิด  

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้งทาง
ลบและทางบวก จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด 
การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซึ่งมีกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งความ
เสี่ยงแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป 

3. ความเสี่ยงส่วนบุคคลมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านการผิดนัด
ช าระหนี้ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านการว่างงาน ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว  
การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลอาจกระท าได้ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2) ลดความ
เสี่ยง 3) ยอมรับความเสี่ยง และ 4) การโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือบริษัทประกันภัย 

4.  ความเสี่ยงภาคธุรกิจมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความรับผิด
ตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) 

5. การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 
 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายความเสี่ยงภาคธุรกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจได้ 
5. อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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5. การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายความเสี่ยงภาคธุรกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจได้ 
5. อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เรื่องที่ 2.1  
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (Loss) แก่
กิจการ 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. ประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 เนื่องจากการประกันวินาศภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ เกิดจากภัยต่างๆ และความ
เสี่ยงสามารถจ าแนกได้หลายประเภท บางประเภทก็เป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัย
จึงควรต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 2.1  ประเภทของความเสี่ยง โดยทั่วไปนิยมจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริงและการเสี่ยงภัยเก็งก าไร 
  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงจ าเพาะ 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่
วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้และความเสี่ยงที่คงที่ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 
  2.1.1 ความเสี่ยงภัยแท้จริง (Pure Risk) และการเสี่ยงภัยเก็งก าไร (Speculative Risk)  
  ความเสี่ยงภัยแท้จริง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้ามีภัยเกิดขึ้น หรือไม่เกิด
ความเสียหายถ้าไม่มีภัยเกิดขึ้น ตัวอย่าง ความเสี่ยงที่เกิดกับรถยนต์มีหลายประการ เช่น ขับรถไปชนรถคันอ่ืน รถยนต์
ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นรถยนต์จะได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น รถยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหาย และเจ้าของรถยนต์ก็ไม่เกิดการสูญเสียแต่อย่างใด หรอืกรณีของบ้านก็
จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นบ้านก็อาจ
ได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ้านก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้
ความเสี่ยงภัยแท้จริงยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1)  ความเสี่ยงที่เกิดแก่บุคคล (Personal Risk) เช่น ทุพพลภาพ ว่างงาน สุขภาพไม่ดี เป็นต้น 
   2)  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน (Property Risk) เช่น ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกโจรกรรม  
เป็นต้น ซึ่งยังแบ่งย่อยได้เป็นความเสียหายทางตรง และความเสียหายทางอ้อม เช่น โรงงานเกิดไฟไหม้หรือน้ าท่วม 
มูลค่าความเสียหายของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นความเสียหายโดยตรง ส่วนของก าไรหรือรายได้ที่
สูญเสียไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักระหว่างซ่อมแซมโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่จะถือเป็นความเสียหายทางอ้อม 
   3)  ความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลหรือธุรกิจต้องรับผิดเนื่องจากได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน เช่น การก่อสร้ างอาคารท าให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บหรือขับรถชนคนที่ก าลังเดินข้ามถนน ตีกอล์ฟโดนบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
  การเสี่ยงภัยเก็งก าไร หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนาจะเข้าไปเสี่ยงเพื่อหวังก าไรจากการ 
กระท านั้น แต่ก็อาจไม่ได้ก าไรตามที่คาดหวังโดยอาจจะเสมอตัวหรือขาดทุนก็ได้ เช่น การลงทุนท าธุรกิจ การซื้อหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ในการประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยความเสี่ยงประเภทนี้
เพราะการท าประกันภัยจะต้องไม่มุ่งเก็งก าไร 
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เรื่องที่ 2.1  
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (Loss) แก่
กิจการ 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. ประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 เนื่องจากการประกันวินาศภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ เกิดจากภัยต่างๆ และความ
เสี่ยงสามารถจ าแนกได้หลายประเภท บางประเภทก็เป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัย
จึงควรต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 2.1  ประเภทของความเสี่ยง โดยทั่วไปนิยมจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริงและการเสี่ยงภัยเก็งก าไร 
  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงจ าเพาะ 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่
วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้และความเสี่ยงที่คงที่ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 
  2.1.1 ความเสี่ยงภัยแท้จริง (Pure Risk) และการเสี่ยงภัยเก็งก าไร (Speculative Risk)  
  ความเสี่ยงภัยแท้จริง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้ามีภัยเกิดขึ้น หรือไม่เกิด
ความเสียหายถ้าไม่มีภัยเกิดขึ้น ตัวอย่าง ความเสี่ยงที่เกิดกับรถยนต์มีหลายประการ เช่น ขับรถไปชนรถคันอ่ืน รถยนต์
ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นรถยนต์จะได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น รถยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหาย และเจ้าของรถยนต์ก็ไม่เกิดการสูญเสียแต่อย่างใด หรอืกรณีของบ้านก็
จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นบ้านก็อาจ
ได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ้านก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้
ความเสี่ยงภัยแท้จริงยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1)  ความเสี่ยงที่เกิดแก่บุคคล (Personal Risk) เช่น ทุพพลภาพ ว่างงาน สุขภาพไม่ดี เป็นต้น 
   2)  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน (Property Risk) เช่น ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกโจรกรรม  
เป็นต้น ซึ่งยังแบ่งย่อยได้เป็นความเสียหายทางตรง และความเสียหายทางอ้อม เช่น โรงงานเกิดไฟไหม้หรือน้ าท่วม 
มูลค่าความเสียหายของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นความเสียหายโดยตรง ส่วนของก าไรหรือรายได้ที่
สูญเสียไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักระหว่างซ่อมแซมโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่จะถือเป็นความเสียหายทางอ้อม 
   3)  ความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลหรือธุรกิจต้องรับผิดเนื่องจากได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน เช่น การก่อสร้ างอาคารท าให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บหรือขับรถชนคนที่ก าลังเดินข้ามถนน ตีกอล์ฟโดนบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
  การเสี่ยงภัยเก็งก าไร หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนาจะเข้าไปเสี่ยงเพื่อหวังก าไรจากการ 
กระท านั้น แต่ก็อาจไม่ได้ก าไรตามที่คาดหวังโดยอาจจะเสมอตัวหรือขาดทุนก็ได้ เช่น การลงทุนท าธุรกิจ การซื้อหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ในการประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยความเสี่ยงประเภทนี้
เพราะการท าประกันภัยจะต้องไม่มุ่งเก็งก าไร 
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  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐาน (Fundamental Risk) และความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk) 
  ความเสี่ยงพื้นฐาน หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมและต่อกลุ่มคน
จ านวนมากโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดสงคราม ภาวะเงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐหรือสังคมโดยรวมในการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลื อ  
ผู้ได้รับความเสียหาย เช่น รัฐจ่ายเงินชดเชยหรือแจกข้าวของเคร่ืองใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
  ความเสี่ยงจ าเพาะ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนในการควบคุมการเกิดภัยได้ เช่น การเกิดไฟไหม้
บ้าน การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ (Financial Risk) และความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Non - financial Risk)  
  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่
สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน รถยนต์ชนกัน เป็นต้น  
  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย 
ที่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน ย่อมท าให้เจ้าของบ้านเสียใจถือเป็นความ
เสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการเสียชีวิต ย่อมท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อ
บุคคลในครอบครัวซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ในการประกันภัยจะไม่พิจารณาความเสี่ยงภัยประเภทนี้ 
แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ (Dynamic Risk) และความเสี่ยงที่คงท่ี (Static Risk)  
  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
รสนิยมของผู้บริโภค ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้พ่อค้าหรือธุรกิจบางรายจ าหน่ายสินค้าได้ ลดลงจน
ประสบภาวะขาดทุน เช่น ปัจจุบันคนอ่านหนังสือพิมพ์ลดลงเนื่องจากนิยมดูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น ท าให้พ่อค้าขายหนังสือพิมพ์ได้น้อยลง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบประสบกับภาวะขาดทุน เป็นต้น 
  ความเสี่ยงที่คงที่ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้เสมอ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ (Insurable Risk) และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอา
ประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะเอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งลักษณะส าคัญของความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้มีดังนี้ 
   1)  เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงจ าเพาะหรือมีผลกระทบต่อบุคคลบางคนหรือบาง
กลุ่มเท่านั้น 
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   2)  ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัย
สามารถค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยกฎจ านวนมาก (Law of Large Number) ตัวอย่างของ
หน่วยคล้ายคลึงที่บริษัทประกันภัยจัดไว้เป็นกลุ่มๆ โดยมักจะจัดสิ่งที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ เช่น การประกัน
อัคคีภัย จะแบ่งออกเป็นกลุ่มบ้านไม้ทั้งหลัง กลุ่มบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ กลุ่มบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง เป็น ต้น  
หรือในกรณีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีการแบ่งกลุ่มตามอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพที่
ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่มอาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น 
   3)  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ 
ข้อก าหนดนี้มีไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด โดยจะชดใช้ให้
เฉพาะความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 
   4)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอา
ประกันภัย ข้อก าหนดข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท าลายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมุ่งหวังเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
   5)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ 
เป็นภัยที่สามารถท าความเสียหายแก่ส่วนรวมคิดเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาลเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับ
ประกันภัยไว้ได้ มหันตภัยดังกล่าวจึงเป็นภัยที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
   6)  ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องสามารถค านวณหรือประมาณได้ ข้อก าหนดนี้ก็เพื่อ
บริษัทประกันภัยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการรับประกันภัยได้ 
   7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เนื่องจากถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวินาศภัยแต่อย่างใด ข้อก าหนดนี้จึงมีไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุที่เอาประกันภัยโดยเจตนาเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัย
ได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 
   1)  ขาดตัวเลขทางสถิติต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพิจารณารับประกันภัย 
   2)  ความเสี่ยงที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือศีลธรรม เช่น ไม่สามารถ
ขอเอาประกันภัยการกระท าทุจริตของตนเอง ไม่สามารถขอเอาประกันภัยค่าปรับเมื่อกระท าผิดกฎจราจร เป็นต้น 
   3)  ความเสียหายที่เป็นมหันตภัย 
   4)  การไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 
 

 2.2  ประเภทของภัย 
 ภัย (Perils) หมายถึง สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งภัยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  2.2.1  ภัยจากธรรมชาติ (Natural Perils) เป็นภัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย คลื่นสึนามิ ฯลฯ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐาน (Fundamental Risk) และความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk) 
  ความเสี่ยงพื้นฐาน หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมและต่อกลุ่มคน
จ านวนมากโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดสงคราม ภาวะเงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐหรือสังคมโดยรวมในการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลื อ  
ผู้ได้รับความเสียหาย เช่น รัฐจ่ายเงินชดเชยหรือแจกข้าวของเคร่ืองใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
  ความเสี่ยงจ าเพาะ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนในการควบคุมการเกิดภัยได้ เช่น การเกิดไฟไหม้
บ้าน การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ (Financial Risk) และความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Non - financial Risk)  
  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่
สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน รถยนต์ชนกัน เป็นต้น  
  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย 
ที่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน ย่อมท าให้เจ้าของบ้านเสียใจถือเป็นความ
เสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการเสียชีวิต ย่อมท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อ
บุคคลในครอบครัวซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ในการประกันภัยจะไม่พิจารณาความเสี่ยงภัยประเภทนี้ 
แต่จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ (Dynamic Risk) และความเสี่ยงที่คงท่ี (Static Risk)  
  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
รสนิยมของผู้บริโภค ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้พ่อค้าหรือธุรกิจบางรายจ าหน่ายสินค้าได้ ลดลงจน
ประสบภาวะขาดทุน เช่น ปัจจุบันคนอ่านหนังสือพิมพ์ลดลงเนื่องจากนิยมดูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น ท าให้พ่อค้าขายหนังสือพิมพ์ได้น้อยลง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบประสบกับภาวะขาดทุน เป็นต้น 
  ความเสี่ยงที่คงที่ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้เสมอ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ (Insurable Risk) และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอา
ประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะเอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งลักษณะส าคัญของความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้มีดังนี้ 
   1)  เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงจ าเพาะหรือมีผลกระทบต่อบุคคลบางคนหรือบาง
กลุ่มเท่านั้น 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-7 
 

   2)  ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัย
สามารถค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยกฎจ านวนมาก (Law of Large Number) ตัวอย่างของ
หน่วยคล้ายคลึงที่บริษัทประกันภัยจัดไว้เป็นกลุ่มๆ โดยมักจะจัดสิ่งที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ เช่น การประกัน
อัคคีภัย จะแบ่งออกเป็นกลุ่มบ้านไม้ทั้งหลัง กลุ่มบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ กลุ่มบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง เป็น ต้น  
หรือในกรณีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีการแบ่งกลุ่มตามอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพที่
ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่มอาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น 
   3)  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ 
ข้อก าหนดนี้มีไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด โดยจะชดใช้ให้
เฉพาะความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 
   4)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอา
ประกันภัย ข้อก าหนดข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท าลายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมุ่งหวังเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
   5)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ 
เป็นภัยที่สามารถท าความเสียหายแก่ส่วนรวมคิดเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาลเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับ
ประกันภัยไว้ได้ มหันตภัยดังกล่าวจึงเป็นภัยที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
   6)  ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องสามารถค านวณหรือประมาณได้ ข้อก าหนดนี้ก็เพื่อ
บริษัทประกันภัยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการรับประกันภัยได้ 
   7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เนื่องจากถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวินาศภัยแต่อย่างใด ข้อก าหนดนี้จึงมีไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุที่เอาประกันภัยโดยเจตนาเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัย
ได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 
   1)  ขาดตัวเลขทางสถิติต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพิจารณารับประกันภัย 
   2)  ความเสี่ยงที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือศีลธรรม เช่น ไม่สามารถ
ขอเอาประกันภัยการกระท าทุจริตของตนเอง ไม่สามารถขอเอาประกันภัยค่าปรับเมื่อกระท าผิดกฎจราจร เป็นต้น 
   3)  ความเสียหายที่เป็นมหันตภัย 
   4)  การไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 
 

 2.2  ประเภทของภัย 
 ภัย (Perils) หมายถึง สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งภัยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  2.2.1  ภัยจากธรรมชาติ (Natural Perils) เป็นภัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย คลื่นสึนามิ ฯลฯ 
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  2.2.2  ภัยจากการกระท าของมนุษย์ (Human Perils หรือ Man-made Perils) เช่น การก่อการร้าย 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง การทุจริต การจลาจล เป็นต้น 
  2.2.3  ภัยจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ภาวะเงินฝืด 
ภาวะเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฯลฯ 
 2.3  ประเภทของภาวะภัย 
 ภาวะภัยหรือเดิมรู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า สภาวะภัย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่อาจจะเพิ่มระดับความ
รุนแรงของความเสียหายให้มากข้ึน หรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากข้ึน โดยทั่วไปจะแบ่งภาวะภัยออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 
  2.3.1  ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพย์สินหรือ
วัตถุที่เพิ่มโอกาสหรือเอ้ือให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ภาวะภัยทางกายภาพสามารถพิจารณาได้จากปัจจัย 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งของทรัพย์สิน การใช้สถานที่ อาชีพ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บ้านที่
สร้างด้วยไม้มีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้งา่ยกว่าบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีต บ้านในชุมชนแออัดย่อมมีความเสี่ยงภัยจากการเกิด
ไฟไหม้มากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงหลังเดียว อาคารที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟต่างๆ มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดได้มากกว่า
อาคารส านักงาน อาชีพนักแข่งรถย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บมากกว่านักบัญชี เป็นต้น 
  2.3.2  ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการขาดศีลธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่สุจริตใจของผู้เอาประกันภัย มีการก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อหวังประโยชน์จากการประกันภัย เช่น ธุรกิจมีปัญหาขายสินค้าไม่ได้จึงลอบวางเพลิง
ทรัพย์สินเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย เป็นต้น 
  2.3.3  ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย ประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ป้องกันอุบัติเหตุหรือดูแลรักษา
ทรัพย์สินเท่าที่ควรโดยถือว่าตนเองได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หากมีความเสียหายเกิดจากข้ึนกับทรัพย์สินก็จะได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย จึงขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย เช่น ขับรถด้วยความคึกคะนอง ประมาท 
โดยไม่สนใจว่าจะขับไปชนอะไรหรือไม่ ไม่ล็อครถให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถเพื่อแวะซื้อของ ไม่ดับธูปเทียนก่อนออก
จากบ้าน เป็นต้น 
 
3. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือกของ 
กลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริ หาร 
ความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่ควรจะต้อง
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ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

   การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

   การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 
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ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 
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  2.2.2  ภัยจากการกระท าของมนุษย์ (Human Perils หรือ Man-made Perils) เช่น การก่อการร้าย 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง การทุจริต การจลาจล เป็นต้น 
  2.2.3  ภัยจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ภาวะเงินฝืด 
ภาวะเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฯลฯ 
 2.3  ประเภทของภาวะภัย 
 ภาวะภัยหรือเดิมรู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า สภาวะภัย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่อาจจะเพิ่มระดับความ
รุนแรงของความเสียหายให้มากข้ึน หรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากข้ึน โดยทั่วไปจะแบ่งภาวะภัยออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 
  2.3.1  ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพย์สินหรือ
วัตถุที่เพิ่มโอกาสหรือเอ้ือให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ภาวะภัยทางกายภาพสามารถพิจารณาได้จากปัจจัย 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งของทรัพย์สิน การใช้สถานที่ อาชีพ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บ้านที่
สร้างด้วยไม้มีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้งา่ยกว่าบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีต บ้านในชุมชนแออัดย่อมมีความเสี่ยงภัยจากการเกิด
ไฟไหม้มากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงหลังเดียว อาคารที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟต่างๆ มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดได้มากกว่า
อาคารส านักงาน อาชีพนักแข่งรถย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บมากกว่านักบัญชี เป็นต้น 
  2.3.2  ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการขาดศีลธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่สุจริตใจของผู้เอาประกันภัย มีการก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อหวังประโยชน์จากการประกันภัย เช่น ธุรกิจมีปัญหาขายสินค้าไม่ได้จึงลอบวางเพลิง
ทรัพย์สินเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย เป็นต้น 
  2.3.3  ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย ประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ป้องกันอุบัติเหตุหรือดูแลรักษา
ทรัพย์สินเท่าที่ควรโดยถือว่าตนเองได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หากมีความเสียหายเกิดจากข้ึนกับทรัพย์สินก็จะได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย จึงขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย เช่น ขับรถด้วยความคึกคะนอง ประมาท 
โดยไม่สนใจว่าจะขับไปชนอะไรหรือไม่ ไม่ล็อครถให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถเพื่อแวะซื้อของ ไม่ดับธูปเทียนก่อนออก
จากบ้าน เป็นต้น 
 
3. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือกของ 
กลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริ หาร 
ความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่ควรจะต้อง

 

  การบริหารความเส่ียง     2-9 
 

ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

   การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

   การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส)  
ให้มากที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

   การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 

�� 1.indd   45 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 4.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินงาน (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.3  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 
  4.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่างๆ 
ภายในองค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 4.3.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 

  4.3.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ท้ังภายใน และภายนอก
องค์กรที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นต่อไป 
  4.3.4  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง  
หรือต่ า โดยพิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่า
รุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
และ 2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1  ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
    (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแกไ้ข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
    (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
    ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1  ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
    (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแกไ้ข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
    (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
    ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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 4.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินงาน (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.3  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 
  4.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่างๆ 
ภายในองค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 4.3.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 

  4.3.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ท้ังภายใน และภายนอก
องค์กรที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นต่อไป 
  4.3.4  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง  
หรือต่ า โดยพิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่า
รุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
และ 2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1  ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
    (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแกไ้ข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
    (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
    ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1  ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
    (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแกไ้ข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
    (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น  
    ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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       ความเสี่ยงปานกลาง    ความเสี่ยงสูง 

       - ผลกระทบมาก              - ผลกระทบมาก 
         - โอกาสเกิดน้อย              - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า              ความเสี่ยงปานกลาง 

   - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
       - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ ก็หลีกเลี่ยง
การลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงหรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-13 
 

   (1)  การป้องกันการเกิดความเสียหาย (Loss Prevention) โดยพยายามลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในภาวะปลอดภัยอยู่เสมอ เปลี่ยนสายไฟเก่า ติดตั้งสัญญาณกันขโมย  
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น 

   (2)  การควบคุมความเสียหาย (Loss Control) เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงขณะหรือภายหลังมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

   (3)  การแยกทรัพย์สิน (Loss Separation) เพื่อลดความเสียหายให้น้อยลงหากมีภัยเกิดขึ้น 
โดยการแยกเก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้คนละแห่ง เพื่อว่าเมื่อเกิดความเสียหายจะได้มีทรัพย์สินบางส่วนเหลืออยู่ เช่น 
เก็บสินค้าไว้หลายๆ โกดัง เป็นต้น 

  4)  การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การ
โอนภาระความเสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืนโดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ เป็นวิ ธีที่ได้รับ
ความนิยมมากโดยสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

   (1)  การโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่การประกันภัย (Non - insurance Transfer) ผู้รับโอน
ความเสี่ยงจะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัย เช่น การจ้างบริษัทอ่ืนมาท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง กรณีนี้
หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นบริษัทที่รับจ้างท าความสะอาดต้องรับผิดชอบแทนเจ้าของอาคาร การท าสัญญาซื้อขาย
สินค้าล่วงหน้ากรณีนี้ก็จะท าให้สามารถซื้อขายสินค้านั้นได้ในราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา เป็นต้น 

   (2)  การโอนความเสี่ยงโดยการท าประกันภัย ( Insurance Transfer) เป็นการโอนความ
เสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าสัญญาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 
  4.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี ที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยง 
  4.3.7  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสาร-
สนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
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       ความเสี่ยงปานกลาง    ความเสี่ยงสูง 

       - ผลกระทบมาก              - ผลกระทบมาก 
         - โอกาสเกิดน้อย              - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า              ความเสี่ยงปานกลาง 

   - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
       - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ ก็หลีกเลี่ยง
การลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงหรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 

�� 1.indd   48 4/10/2563 BE   3:58 PM
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ภาพที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยง 
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องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
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 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ ก็หลีกเลี่ยง
การลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงหรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-13 
 

   (1)  การป้องกันการเกิดความเสียหาย (Loss Prevention) โดยพยายามลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในภาวะปลอดภัยอยู่เสมอ เปลี่ยนสายไฟเก่า ติดตั้งสัญญาณกันขโมย  
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น 

   (2)  การควบคุมความเสียหาย (Loss Control) เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงขณะหรือภายหลังมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

   (3)  การแยกทรัพย์สิน (Loss Separation) เพื่อลดความเสียหายให้น้อยลงหากมีภัยเกิดขึ้น 
โดยการแยกเก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้คนละแห่ง เพื่อว่าเมื่อเกิดความเสียหายจะได้มีทรัพย์สินบางส่วนเหลืออยู่ เช่น 
เก็บสินค้าไว้หลายๆ โกดัง เป็นต้น 

  4)  การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การ
โอนภาระความเสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืนโดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ เป็นวิ ธีที่ได้รับ
ความนิยมมากโดยสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

   (1)  การโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่การประกันภัย (Non - insurance Transfer) ผู้รับโอน
ความเสี่ยงจะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัย เช่น การจ้างบริษัทอ่ืนมาท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง กรณีนี้
หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นบริษัทที่รับจ้างท าความสะอาดต้องรับผิดชอบแทนเจ้าของอาคาร การท าสัญญาซื้อขาย
สินค้าล่วงหน้ากรณีนี้ก็จะท าให้สามารถซื้อขายสินค้านั้นได้ในราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา เป็นต้น 

   (2)  การโอนความเสี่ยงโดยการท าประกันภัย ( Insurance Transfer) เป็นการโอนความ
เสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าสัญญาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 
  4.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี ที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยง 
  4.3.7  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสาร-
สนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
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       ความเสี่ยงปานกลาง    ความเสี่ยงสูง 

       - ผลกระทบมาก              - ผลกระทบมาก 
         - โอกาสเกิดน้อย              - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า              ความเสี่ยงปานกลาง 

   - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
       - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ ก็หลีกเลี่ยง
การลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงหรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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5. การก ากับดูแลความเสี่ยง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง  
ที่เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Owner) ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
  2)  หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่ 2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2)  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-15 
 

เรื่องที่ 2.2  
ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัทประกันภัย
อาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่ บริษัทคาดการณ์ไว้หรือ
มากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านอ่ืนๆ 
อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้า ง
ความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา  
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน หรือความเสี่ยงดา้นตลาด  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการแบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย
รวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย ภัยพิบัติ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยไว้ 
ความรับผิดของบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการก าหนดอัตรา 
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5. การก ากับดูแลความเสี่ยง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง  
ที่เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเส่ียง (Risk 
Owner) ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
  2)  หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่ 2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2)  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เรื่องที่ 2.2  
ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัทประกันภัย
อาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่ บริษัทคาดการณ์ไว้หรือ
มากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านอ่ืนๆ 
อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้า ง
ความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา  
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน หรือความเสี่ยงดา้นตลาด  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการแบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย
รวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย ภัยพิบัติ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยไว้ 
ความรับผิดของบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการก าหนดอัตรา 
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เบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไรของบริษัท  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่า ความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้
ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้
ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

2) การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายที่เกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็
ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้าน 
ผลก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

3) การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมีความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สัญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 1)  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกนัภัยไมช่ าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2)  บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จา่ยคา่สินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 3)  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทน ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วนในด้านการ
ประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ โดย
ควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัย
ต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) หรือความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัท
ได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้ ตรา
สารทุน และอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุนมักจะมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความ
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เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  1)  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  2)  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ ทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐ านะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สิน
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
อาจจะจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากความล้มเหลว ความ 
ไม่เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และ 
การควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความสามารถ 
ไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัยธรรมชาติ 
ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมีความ 
สามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

	 แนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านเครดิต อาจท�าได้โดยตวัแทนประกนัภยัและนายหน้าประกนัภยัควรพจิารณา 

น�าเสนอผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีเ่หมาะสมกบัความจ�าเป็นและรายได้ของผูเ้อาประกันภยั มกีระบวนการตดิตามเบ้ียประกนัภยั 

ที่ค้างช�าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทนประกันภัย ที่น�าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า 

ส่วนในด้านการประกนัภยัต่อ บรษิทัควรมีการพจิารณาฐานะการเงนิและอนัดบัเครดติความน่าเชือ่ถือของบรษัิทรบัประกนัภยัต่อ 

โดยควรเลอืกประกนัภยัต่อกับบริษทัรบัประกันภยัต่อท่ีมฐีานะการเงินมัน่คง และควรท�าประกันภยัต่อกับบรษัิทรบัประกนัภยั

ต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไรของบริษัท  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่า ความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้
ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้
ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

2) การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายท่ีเกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็
ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้าน 
ผลก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

3) การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมีความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สัญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 1)  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกนัภัยไมช่ าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2)  บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จา่ยคา่สินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 3)  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทน ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วนในด้านการ
ประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ โดย
ควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัย
ต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) หรือความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัท
ได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้ ตรา
สารทุน และอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุนมักจะมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความ
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เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  1)  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  2)  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ ทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐ านะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สิน
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
อาจจะจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากความล้มเหลว ความ 
ไม่เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และ 
การควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความสามารถ 
ไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัยธรรมชาติ 
ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมีความ 
สามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
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เรื่องที่ 2.3  
ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยได้ด้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนประกันภัยจึงควรศึกษา
เก่ียวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางท่ีจะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ  
แต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจจะ
ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความเสี่ยง 
ไว้เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 2.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น
ที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสม  
ที่มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกไดห้ลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 2.  ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยส์ิน 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  
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 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 6. ความเสี่ยงด้านการวา่งงาน 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุทีย่ืนยาว  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึง่มีผลท าให้บุคคล
อาจต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเสี่ยง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย  
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ  สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการ 
ท าประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2. ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ (Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้ว
ไม่สามารถช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งอาจมีผลท าให้
บุคคล เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งก็คือ การท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หาก 
ผู้กู้ยืมเสียชีวิตระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมี
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกัน
สินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทางดังนี ้
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
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เรื่องที่ 2.3  
ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยได้ด้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนประกันภัยจึงควรศึกษา
เก่ียวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางท่ีจะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ  
แต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจจะ
ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความเสี่ยง 
ไว้เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 2.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น
ที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสม  
ที่มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกไดห้ลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 2.  ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยส์ิน 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  
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 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 6. ความเสี่ยงด้านการวา่งงาน 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุทีย่ืนยาว  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึง่มีผลท าให้บุคคล
อาจต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเสี่ยง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย  
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ  สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการ 
ท าประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2. ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ (Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้ว
ไม่สามารถช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งอาจมีผลท าให้
บุคคล เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางท่ีส าคัญอย่าง
หนึ่งก็คือ การท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หาก 
ผู้กู้ยืมเสียชีวิตระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมี
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกัน
สินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทางดังนี ้
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
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  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัย 
ในระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมนิรภัย (Airbag) ติดตั้งกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง ติดตั้งกล้องมองหลัง บ ารุงรักษาเช็ค
สภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้ดงันี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
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  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 6. ความเสี่ยงด้านการว่างงาน (Unemployment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงาน โดยอาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการว่างงาน อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง โดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้
จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล
อาจเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างรุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็ นบุคคลที่มี
ภาระหนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Longtivity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนาน
เกินไปซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะ
โดยปกติเมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสม
ทรัพย์สินเงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  
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  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัย 
ในระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมนิรภัย (Airbag) ติดตั้งกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง ติดตั้งกล้องมองหลัง บ ารุงรักษาเช็ค
สภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้ดงันี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
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  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 6. ความเสี่ยงด้านการว่างงาน (Unemployment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงาน โดยอาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการว่างงาน อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง โดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้
จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล
อาจเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างรุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็ นบุคคลที่มี
ภาระหนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Longtivity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนาน
เกินไปซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะ
โดยปกติเมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสม
ทรัพย์สินเงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  

�� 1.indd   57 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท าได้ใน
หลายลักษณะ เช่น หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โอนความเสี่ยง
ให้บุคคลอ่ืนหรือโอนให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงให้มีความ
รุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นตัวแทนประกันภัยจึงควรเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อจะได้
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่างๆ มีความต้องการ
ท าประกันภัยมากข้ึน 
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เรื่องที่ 2.4  
ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
  
 โดยทั่วไปทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไรหรือมิได้แสวงหาก าไรล้วนต้องเผชิญกับความ  
ไม่แน่นอนในการด าเนินงานหรือความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งอาจมีผลท าให้องค์กร
เสียหายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรสนิยม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ความเสี่ยงยังอาจเกิดจากกระบวนการภายในที่ไม่เหมาะสมขององค์กรเอง เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
ทันสมัย ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริต ระบบงานไม่เหมาะสม เป็นต้น  ตัวแทนประกันภัย
ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงภาคธุรกิจด้วยเพื่อจะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจมีความต้องการท าประกันภัยมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่  
ภาคธุรกิจ 
 ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จะให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ส าหรับกระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
ในเร่ืองที่ 2.1  
 ส าหรับความเสี่ยงภาคธุรกิจมีมากมายหลายประการ ในที่นี้ขอจ าแนกออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 2.  ความเสี่ยงด้านความรับผิดทางกฎหมาย 
 3.  ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 4.  ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง 
 5.  ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 6.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
 7.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 8.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ทั้งนี้ความเสี่ยงประเภทที่ 5-8 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
เร่ืองที่ 2.2 จึงขอให้ศึกษารายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องที่ 2.2 ข้างต้น ส าหรับในที่นี้จะขอกล่าวรายละเอียด
ความเสี่ยงประเภทที่ 1-4 เท่านั้น ดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความครอบครองของธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคาร
ส านักงาน โรงงาน รถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สิน
ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆ ได้ เช่น การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย ระเบิด ฯลฯ 
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2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท าได้ใน
หลายลักษณะ เช่น หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โอนความเสี่ยง
ให้บุคคลอ่ืนหรือโอนให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงให้มีความ
รุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นตัวแทนประกันภัยจึงควรเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อจะได้
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่างๆ มีความต้องการ
ท าประกันภัยมากข้ึน 
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เรื่องที่ 2.4  
ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
  
 โดยทั่วไปทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไรหรือมิได้แสวงหาก าไรล้วนต้องเผชิญกับความ  
ไม่แน่นอนในการด าเนินงานหรือความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งอาจมีผลท าให้องค์กร
เสียหายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรสนิยม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ความเสี่ยงยังอาจเกิดจากกระบวนการภายในที่ไม่เหมาะสมขององค์กรเอง เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
ทันสมัย ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริต ระบบงานไม่เหมาะสม เป็นต้น  ตัวแทนประกันภัย
ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงภาคธุรกิจด้วยเพื่อจะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจมีความต้องการท าประกันภัยมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่  
ภาคธุรกิจ 
 ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จะให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ส าหรับกระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
ในเร่ืองที่ 2.1  
 ส าหรับความเสี่ยงภาคธุรกิจมีมากมายหลายประการ ในที่นี้ขอจ าแนกออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 2.  ความเสี่ยงด้านความรับผิดทางกฎหมาย 
 3.  ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 4.  ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง 
 5.  ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 6.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
 7.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 8.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ทั้งนี้ความเสี่ยงประเภทที่ 5-8 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
เร่ืองที่ 2.2 จึงขอให้ศึกษารายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องที่ 2.2 ข้างต้น ส าหรับในที่นี้จะขอกล่าวรายละเอียด
ความเสี่ยงประเภทที่ 1-4 เท่านั้น ดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความครอบครองของธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคาร
ส านักงาน โรงงาน รถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สิน
ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆ ได้ เช่น การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย ระเบิด ฯลฯ 
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2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
   1) กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ 

  2) ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณ  
กันขโมย 
   3) ท าประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยส าหรับเงิน 
ประกันภัยเคร่ืองจักร 
 2.  ความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต้อง
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างหรือพนักงานของธุรกิจท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน
เสียหาย ฯลฯ ความรับผิดของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ที่ส าคัญได้แก่ 
  1)  ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้อง
รับผิดต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือสาธารณชน 
โดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือผิดพลาดของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ใส่ส่วนผสมผิดชนิดหรือผิดสูตร  ท าให้ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นมีอาการแพ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
  2)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability) ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ได้รับใบอนุญาต เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก ฯลฯ หากท าให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น สถาปนิกออกแบบอาคารแห่ง
หนึ่งผิดพลาด ท าให้อาคารแห่งนั้นพังทลายลงมา กรณีนี้สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  3)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบการ (Operation Liability) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตอกเสาเข็มท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงร้าวเสียหาย หรือท าวัสดุก่อสร้างหล่นใส่บุคคลที่เดินผ่านบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ 
กรณีนี้ธุรกิจต้องรับผิดต่อความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้น 
  4)  ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง (Employer’s Liability) เช่น กรณีลูกจ้างประสบ
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
  5)  ความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องของสถานที ่(Premises Liability) เช่น ป้ายโฆษณาของ
ธุรกิจล้มลงมาถูกรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
  6)  ความรับผิดตามสัญญา (Contractual Liability) เช่น ผู้รับจ้างท าของต้องรับผิดตามกฎหมายต่อ
ทรัพย์สินที่รับจ้างท า 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมากและความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก
ก็อาจจะรับภาระความเสี่ยงภัยไว้เอง 
  2)  ถ้าไม่ต้องการรับภาระความเสี่ยงภัยหรือคาดว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นอาจเป็นจ านวนเงินที่สูงก็ 
ควรโอนภาระความเสี่ยงนั้นไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยความรับผิดของธุรกิจ (Business Liability 
Insurance) หรือประกันภัยความรับผิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 

  การบริหารความเส่ียง     2-25 
 

 3.  ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Risk) เป็นความเสี่ยงภัย
จากการที่ธุรกิจต้องหยุดด าเนินงานชั่วคราวโดยอาจมีสาเหตุมาจากไฟไหม้โรงงาน เครื่องจักรช ารุดเสียหาย ท าให้ธุรกิจ
ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือด าเนินกิจการตามปกติได้ ซึ่งจะมีผลท าให้ธุรกิจต้องสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรจะได้รับ 
ทั้งนี้นอกจากรายได้จะลดลงแล้ว ธุรกิจยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมอาคาร โรงงานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติอีกด้วย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  จัดให้มีเครือ่งจักรส ารองที่ใช้ในการผลิต เช่น หม้ออัดแรงดันไอน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือกังหันไฟฟ้า 
เป็นต้น 
  2)  จัดหาแหล่งวัตถุดิบส ารอง แหล่งพลังงานส ารอง 
  3)  จัดหาสายการผลิตส ารอง จัดการกระบวนการผลิตไม่ให้เป็นคอขวด (Bottleneck) 
  4)  วางแผนให้มีสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส ารองในกรณี ท่ีกระบวนการผลิตไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ภายในสถานที่เดิมอีกต่อไป 
  5)  โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
 4.  ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง (Employee Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่ลูกจ้างของธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติหรือปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระ
แก่ธุรกิจที่เป็นนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่ลูกจ้าง โดยมีสาเหตุมาจากหลาย
กรณี เช่น 
  1)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้นายจ้าง 
  2)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับบ้านพักหลังจากเลิกงาน 
  3)  ลูกจ้างเจ็บป่วย 
  นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธุรกิจอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้างอีก
ด้วย โดยท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านลูกจ้าง อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีสุขภาพแข็งแรง 
  2)  ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินมีค่าอาจต้องให้มีผู้ค้ าประกัน หรือ
มีทรัพย์สินค้ าประกัน 
  3)  โอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันภัย 
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง การประกันภัยความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
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2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
   1) กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ 

  2) ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณ  
กันขโมย 
   3) ท าประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยส าหรับเงิน 
ประกันภัยเคร่ืองจักร 
 2.  ความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต้อง
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างหรือพนักงานของธุรกิจท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน
เสียหาย ฯลฯ ความรับผิดของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ที่ส าคัญได้แก่ 
  1)  ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้อง
รับผิดต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือสาธารณชน 
โดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือผิดพลาดของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ใส่ส่วนผสมผิดชนิดหรือผิดสูตร  ท าให้ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นมีอาการแพ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
  2)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability) ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ได้รับใบอนุญาต เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก ฯลฯ หากท าให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น สถาปนิกออกแบบอาคารแห่ง
หนึ่งผิดพลาด ท าให้อาคารแห่งนั้นพังทลายลงมา กรณีนี้สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  3)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบการ (Operation Liability) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตอกเสาเข็มท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงร้าวเสียหาย หรือท าวัสดุก่อสร้างหล่นใส่บุคคลที่เดินผ่านบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ 
กรณีนี้ธุรกิจต้องรับผิดต่อความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้น 
  4)  ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง (Employer’s Liability) เช่น กรณีลูกจ้างประสบ
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
  5)  ความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องของสถานที ่(Premises Liability) เช่น ป้ายโฆษณาของ
ธุรกิจล้มลงมาถูกรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
  6)  ความรับผิดตามสัญญา (Contractual Liability) เช่น ผู้รับจ้างท าของต้องรับผิดตามกฎหมายต่อ
ทรัพย์สินที่รับจ้างท า 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมากและความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก
ก็อาจจะรับภาระความเสี่ยงภัยไว้เอง 
  2)  ถ้าไม่ต้องการรับภาระความเสี่ยงภัยหรือคาดว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นอาจเป็นจ านวนเงินที่สูงก็ 
ควรโอนภาระความเสี่ยงนั้นไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยความรับผิดของธุรกิจ (Business Liability 
Insurance) หรือประกันภัยความรับผิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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 3.  ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Risk) เป็นความเสี่ยงภัย
จากการที่ธุรกิจต้องหยุดด าเนินงานชั่วคราวโดยอาจมีสาเหตุมาจากไฟไหม้โรงงาน เครื่องจักรช ารุดเสียหาย ท าให้ธุรกิจ
ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือด าเนินกิจการตามปกติได้ ซึ่งจะมีผลท าให้ธุรกิจต้องสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรจะได้รับ 
ทั้งนี้นอกจากรายได้จะลดลงแล้ว ธุรกิจยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมอาคาร โรงงานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติอีกด้วย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  จัดให้มีเครือ่งจักรส ารองที่ใช้ในการผลิต เช่น หม้ออัดแรงดันไอน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือกังหันไฟฟ้า 
เป็นต้น 
  2)  จัดหาแหล่งวัตถุดิบส ารอง แหล่งพลังงานส ารอง 
  3)  จัดหาสายการผลิตส ารอง จัดการกระบวนการผลิตไม่ให้เป็นคอขวด (Bottleneck) 
  4)  วางแผนให้มีสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส ารองในกรณีที่กระบวนการผลิตไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ภายในสถานที่เดิมอีกต่อไป 
  5)  โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
 4.  ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง (Employee Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่ลูกจ้างของธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติหรือปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระ
แก่ธุรกิจที่เป็นนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่ลูกจ้าง โดยมีสาเหตุมาจากหลาย
กรณี เช่น 
  1)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้นายจ้าง 
  2)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับบ้านพักหลังจากเลิกงาน 
  3)  ลูกจ้างเจ็บป่วย 
  นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธุรกิจอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้างอีก
ด้วย โดยท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านลูกจ้าง อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีสุขภาพแข็งแรง 
  2)  ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินมีค่าอาจต้องให้มีผู้ค้ าประกัน หรือ
มีทรัพย์สินค้ าประกัน 
  3)  โอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันภัย 
ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง การประกันภัยความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
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เรื่องที่ 2.5  
ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรหลายประการ อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงก็มี
ข้อจ ากัดหลายประการซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีการ
บริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
 

1. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้
อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถ
จัดการเหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง 
จะมีการประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร  เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้  
มากที่สุด ในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้  
ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือ 
มีความส าคัญมาก และเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและ  
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ใช้เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง  การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่อง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด  หรือขจัดความเสี่ยง 
ได้หมด 
 3)  มีการใช้ดุลยพินิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแม้ว่า 
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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เรื่องที่ 2.5  
ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรหลายประการ อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงก็มี
ข้อจ ากัดหลายประการซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีการ
บริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
 

1. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้
อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถ
จัดการเหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง 
จะมีการประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร  เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้  
มากที่สุด ในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้  
ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือ 
มีความส าคัญมาก และเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและ  
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ใช้เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง  การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่อง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด  หรือขจัดความเสี่ยง 
ได้หมด 
 3)  มีการใช้ดุลยพินิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแม้ว่า 
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   ตว. 1 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1  ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล 
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
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุค คลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

  เมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหาย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ภาระทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวรถที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถหรือ
อุปกรณ์ทดแทนที่สูญหาย ค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีที่เป็นฝ่ายผิดท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายทั้งการชดใช้
ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และการชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
ที่ได้รับความเสียหาย เป็นภาระที่ผู้ขับขี่ ผู้ครอบครอง หรือผู้เป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

  แต่ส าหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการท างานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอ านวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ท าประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ท าประกันภัยรวมถึงการรับผิดต่อความเสียหายของบุคคล  
ภายนอก  

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยเป็นผลจากการใช้รถยนต์ หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ที่เสียชีวิต และรวมถึงค่าทดแทน 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-3 
 

ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

3. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ประสงค์ท าประกันภัยสามารถเลือก
ประเภทความคุ้มครองได้ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยความสมัครใจ โดยสัญญาประกันภัยแบ่งความคุ้มครอง
ออกเป็น 5 ความคุ้มครอง คือ 1) การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายของผู้ อ่ืนหรือบุคคลภายนอกซึ่งผู้ เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายไฟไหม้ 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของ
รถยนต์คันที่ท าประกันภัยไว้กับบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ 
ที่ได้รับความเสียหาย และ 4) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ 5) ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

5. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับ
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ 2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ  

6. การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยกรมธรรม์
ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล  
2) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม) และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

7. การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยพัฒนาขึ้น 
โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าวออกแบบมาเพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือประชาชน
เฉพาะกลุ่ม สามารถใช้ระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้ 
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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   ตว. 1 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1  ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล 
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
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุค คลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

  เมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหาย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ภาระทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวรถที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถหรือ
อุปกรณ์ทดแทนที่สูญหาย ค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีที่เป็นฝ่ายผิดท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายทั้งการชดใช้
ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และการชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
ที่ได้รับความเสียหาย เป็นภาระที่ผู้ขับขี่ ผู้ครอบครอง หรือผู้เป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

  แต่ส าหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการท างานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอ านวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ท าประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ท าประกันภัยรวมถึงการรับผิดต่อความเสียหายของบุคคล  
ภายนอก  

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยเป็นผลจากการใช้รถยนต์ หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ที่เสียชีวิต และรวมถึงค่าทดแทน 
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ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

3. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ประสงค์ท าประกันภัยสามารถเลือก
ประเภทความคุ้มครองได้ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยความสมัครใจ โดยสัญญาประกันภัยแบ่งความคุ้มครอง
ออกเป็น 5 ความคุ้มครอง คือ 1) การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายของผู้ อ่ืนหรือบุคคลภายนอกซึ่งผู้ เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายไฟไหม้ 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของ
รถยนต์คันที่ท าประกันภัยไว้กับบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ 
ที่ได้รับความเสียหาย และ 4) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ 5) ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

5. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับ
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ 2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ  

6. การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยกรมธรรม์
ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล  
2) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม) และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

7. การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยพัฒนาขึ้น 
โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือประชาชน
เฉพาะกลุ่ม สามารถใช้ระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้ 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลได้ 
2. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้ 
3. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้  
4. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้  
5. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้  
6. อธิบายการประกันภัยสุขภาพได้  
7. อธิบายการประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-5 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ และ 2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ศึกษาควรที่จะได้
ทราบขอบเขตความหมายของการประกันภัยรถยนต์ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจถึงเนื้อหา เงื่อนไข
ความคุ้มครอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ที่ปรากฏในสัญญาประกันภัย 
ได้ดียิ่งขึ้น 

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น (สากล ธนสัตยาวิบูล, 2538) 

2) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจาก
การใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือ
เสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ (ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์) ความสูญเสียหรือเสียหายที่
รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดย
บริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หรือหลักฐาน
ของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นตาม
เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามอัตรา
ความเสี่ยงของตน (บุษรา อึ๊งภากรณ์, 2554) 

3) การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันวินาศภัยแขนงหนึ่งของการประกันอุบัติเหตุ  ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ เช่น ความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
(ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2556) 

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลได้ 
2. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้ 
3. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้  
4. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้  
5. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้  
6. อธิบายการประกันภัยสุขภาพได้  
7. อธิบายการประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-5 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ และ 2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ศึกษาควรที่จะได้
ทราบขอบเขตความหมายของการประกันภัยรถยนต์ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจถึงเนื้อหา เงื่อนไข
ความคุ้มครอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ท่ีปรากฏในสัญญาประกันภัย 
ได้ดียิ่งขึ้น 

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น (สากล ธนสัตยาวิบูล, 2538) 

2) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจาก
การใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือ
เสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ (ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์) ความสูญเสียหรือเสียหายที่
รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดย
บริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หรือหลักฐาน
ของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นตาม
เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามอัตรา
ความเสี่ยงของตน (บุษรา อึ๊งภากรณ์, 2554) 

3) การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันวินาศภัยแขนงหนึ่งของการประกันอุบัติเหตุ  ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ เช่น ความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
(ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2556) 

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 

1.1	ความหมายของการประกันภัยรถยนต์
 1) การประกันภัยรถยนต ์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

ประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์

คันที่เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจาก

การใช้รถยนต์นั้น (สากล ธนสัตยาวิบูล, 2538)

 2) การประกันภัยรถยนต ์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจาก

การใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 1.indd   69 4/10/2563 BE   3:58 PM



 

3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

(2)  ความสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถที่ท าประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ภายนอกรถทั้งความรับผิดต่อความเสียหายที่กระท าต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และความรับผิด
ที่กระท าต่อทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่โดยสารอยู่ภายในรถที่ท าประกันภัยนั้นด้วย 

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนซึ่งตามสัญญาประกันภัยใช้ค าว่า “บุคคลภายนอก” การประกันภัย
รถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งค่ารักษาพยาบาล  
ค่าทดแทนความเสียหายต่อชีวิต ค่าชดเชยอ่ืนๆ ตามกฎหมาย และยังให้การคุ้มครองค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิด
ความเสียหายและรวมถึงค่าเสียหายที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องชดเชยให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ด้วย 

1.4 ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายและขอบเขตการประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวถึง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันภัยที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงภัยของผู้ใช้รถได้ อย่างไรก็ตาม 
ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต่อผู้ซื้อนั้น บริษัทประกันภัยต้องท าการศึกษา วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ซื้อที่จะท าประกันภัยให้มากที่สุด ส าหรับประเทศไทย 
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันต้องท าประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ 
โดยให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์
ความรับผิด การประกันภัยรถยนต์ของประเทศไทยจึงแบ่งประเภทการประกันภัยรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

ชื่อเรียกของกรมธรรม์ประกันภัย ข้อก าหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ไปจนถึงขอบเขตการคุ้มครอง โดยชื่อเรียก
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” 
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ .....” เช่น 

 (2)  ความสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ขับขี่ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกรถ 

ทั้งความรับผิดต่อความเสียหายที่กระท�าต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และความรับผิดที่กระท�าต่อทรัพย์สินให้ได้รับ 

ความเสยีหาย รวมถงึบคุคลอืน่ๆ ท่ีโดยสารอยูภ่ายในรถท่ีท�าประกันภยันัน้ด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-7 
 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
เป็นต้น และส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองนั้น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับซึ่งเป็นการ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้เจ้าของรถ (ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นล าดับแรกทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงินที่
ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
เป็นต้น และส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองนั้น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับซึ่งเป็นการ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้เจ้าของรถ (ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นล าดับแรกทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงินที่
ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-7 
 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
เป็นต้น และส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองนั้น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับซึ่งเป็นการ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้เจ้าของรถ (ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นล าดับแรกทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงินที่
ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

(2)  ความสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถที่ท าประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ภายนอกรถทั้งความรับผิดต่อความเสียหายที่กระท าต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และความรับผิด
ที่กระท าต่อทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่โดยสารอยู่ภายในรถที่ท าประกันภัยนั้นด้วย 

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนซึ่งตามสัญญาประกันภัยใช้ค าว่า “บุคคลภายนอก” การประกันภัย
รถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งค่ารักษาพยาบาล  
ค่าทดแทนความเสียหายต่อชีวิต ค่าชดเชยอ่ืนๆ ตามกฎหมาย และยังให้การคุ้มครองค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิด
ความเสียหายและรวมถึงค่าเสียหายที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องชดเชยให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ด้วย 

1.4 ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายและขอบเขตการประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวถึง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันภัยที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงภัยของผู้ใช้รถได้ อย่างไรก็ตาม 
ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต่อผู้ซื้อนั้น บริษัทประกันภัยต้องท าการศึกษา วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ซื้อที่จะท าประกันภัยให้มากที่สุด ส าหรับประเทศไทย 
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันต้องท าประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ 
โดยให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์
ความรับผิด การประกันภัยรถยนต์ของประเทศไทยจึงแบ่งประเภทการประกันภัยรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

ชื่อเรียกของกรมธรรม์ประกันภัย ข้อก าหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ไปจนถึงขอบเขตการคุ้มครอง โดยชื่อเรียก
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” 
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ .....” เช่น 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-7 
 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
เป็นต้น และส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองนั้น การประกันภัยรถยนต์ภา คบังคับซึ่งเป็นการ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้เจ้าของรถ (ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นล าดับแรกทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงินที่
ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 
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2535 ก าหนดให้เจ้าของรถ (ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
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ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 

“บุคคลภายนอก”

คุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
เป็นต้น และส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองนั้น การประกันภัยรถยนต์ภา คบังคับซึ่งเป็นการ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
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ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นล าดับแรกทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงินที่
ก าหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด 
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระท าความเสียหายที่เกิดขึ้น  

เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
ต่อไป แต่ส าหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจ ากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล ภายนอก” 
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา 
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ  

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

   
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2   - 
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3  - - 
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด 
      ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 

�� 1.indd   71 4/10/2563 BE   3:58 PM
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-9 
 

ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

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

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-9 
 

ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

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

 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น

 

3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ ชดใช้ 
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
(คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก) 
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น

	 ตัวอย่างที่	 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ�ากัด ซึ่งมีจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ระบุ ไว ้ ในตารางกรมธรรม ์ประกันภัยรถยนต์ไว ้ส�าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร ่ างกาย หรืออนามัยบุคคล

80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู ้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว�่าต้องเป็นผู ้รับผิดชอบเอง เนื่องจาก 

นางทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2) 

ของการประกนัภยัส่วนบคุคลทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกับชีวติ ร่างกาย และอนามัยของผูเ้อาประกนัภัย ซ่ึงผู้เอาประกันภยั

ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก�าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท�าเข้าใจ 

ได ้ง ่าย จ�านวนเงินเอาประกันภัยไม ่สูงมาก และเบ้ียประกันภัยก็ไม ่สูงเช ่นกัน ผู ้ เอาประกันภัยสามารถ
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น

 

3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ ชดใช้ 
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
(คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก) 
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น

 

3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

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

 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-9 
 

ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

แต่ซื้อไว้เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส าหรับความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคล 
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด  

วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ า ท าให้นายสมหวังซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์ 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินดังนี้  

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

จ านวนเงิน   100,000 – 80,000  
      = 20,000 บาท  

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจ านวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลล าดับแรกจ านวน 
80,000 บาทนั้น นางทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ายประมาทขับรถยนต์พลิกคว่ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจากนาง 
ทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ (รายละเอียดศึกษาได้จากเรื่องที่ 3.2)  
 
2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออ านวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก 
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และยังมีรูปแบบ ข้อก าหนด เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน 
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงก าหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองก่อน การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองก าหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงก าหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นให้ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
         กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย 

 
เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองส าหรับรถยนต์ที่ท าประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจ านวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจ านวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นล าดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการท าประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร ใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท  

 การประกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ ชดใช้ 
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
(คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก) 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-11 
 

เรื่องที่ 3.2  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
   
  
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเกิดขึ้นตามเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ ดังนี้ 
 “เนื่องจาก ปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนมากขึ้นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้ม
กับความเสียหายที่ได้รับจริง และผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดี
ยาวนาน ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที
สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  

รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน และต้องการให้
ผู้ประสบภัยได้รับการรักษาเยียวยาหรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย จึงเร่ิม
ร่างกฎหมายประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงพาณิชย์ และก็
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กระทรวงพาณิชย์ได้
ให้กรมการประกันภัยน าร่างพระราชบัญญัติฯ จากร่างเดิมปรับปรุงแก้ไขใหม่น าเสนอคณะรัฐมนตรี และกอรปกับมี
เหตุการณ์ในปี 2533 ที่เกิดขึ้นแล้วท าให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และรถยนต์เสียหายเป็นจ านวนมาก คือ เหตุการณ์ 
รถแก๊สระเบิดบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์นี้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ความพยายามในการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถท่ีใช้เวลามานานประสบความส าเร็จ โดยกฎหมายเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 
2536 เป็นต้นมา  
 
2. วัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความเสียหายแก่

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

 

3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

กอปรกับรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
จึงได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอิน  
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยส าหรับคนพิการ 300  

การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้ก าหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่  
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
3) การประกันภัยสุขภาพ 
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง  - คุ้มครองเฉพาะเวลา 

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

กอปรกับรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
จึงได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอิน  
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยส าหรับคนพิการ 300  

การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้ก าหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่  
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
3) การประกันภัยสุขภาพ 
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง  - คุ้มครองเฉพาะเวลา 

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
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เรื่องที่ 3.2  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
   
  
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเกิดขึ้นตามเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ ดังนี้ 
 “เนื่องจาก ปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนมากขึ้นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้ม
กับความเสียหายที่ได้รับจริง และผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดี
ยาวนาน ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที
สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  

รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน และต้องการให้
ผู้ประสบภัยได้รับการรักษาเยียวยาหรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย จึงเร่ิม
ร่างกฎหมายประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงพาณิชย์ และก็
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กระทรวงพาณิชย์ได้
ให้กรมการประกันภัยน าร่างพระราชบัญญัติฯ จากร่างเดิมปรับปรุงแก้ไขใหม่น าเสนอคณะรัฐมนตรี และกอรปกับมี
เหตุการณ์ในปี 2533 ที่เกิดขึ้นแล้วท าให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และรถยนต์เสียหายเป็นจ านวนมาก คือ เหตุการณ์ 
รถแก๊สระเบิดบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์นี้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ความพยายามในการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถท่ีใช้เวลามานานประสบความส าเร็จ โดยกฎหมายเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 
2536 เป็นต้นมา  
 
2. วัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความเสียหายแก่

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

ที่ เกิดขึ้นท�าให ้ มีผู ้ เ สียชีวิต

 

3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

กอปรกับรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
จึงได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอิน  
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยส าหรับคนพิการ 300  

การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้ก าหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่  
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
3) การประกันภัยสุขภาพ 
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง  - คุ้มครองเฉพาะเวลา 

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

 
 

 

3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

กอปรกับรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
จึงได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอิน  
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยส าหรับคนพิการ 300  

การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้ก าหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่  
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
3) การประกันภัยสุขภาพ 
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง  - คุ้มครองเฉพาะเวลา 

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 

 

3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ จึงท าให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ กล่าวโดยสรุปได้ตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ลักษณะเฉพาะ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
1. การคุ้มครอง -   คุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต 

   ร่างกาย และอนามัยทุกคน โดย 
  ก าหนดวงเงินการคุ้มครองเป็นไป 
   ตามที่กฎหมายก าหนด 
-  รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครอง 
  เหมือนกันทุกบริษัท 

- การคุ้มครอง เงื่อนไข และแบบกรมธรรม์ 
ประกันภัยมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้ง 
การคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของ 
บุคคลภายนอก และ/หรือ การคุ้มครองความ 
เสียหาย สูญหายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ท้ังนี้ 
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะที่ 
แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท เพื่อสนองความ 
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  

- นายทะเบียนมีแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน 
ให้บริษัทประกันภัยใช้ 5 แบบ ได้แก่ กรมธรรม์ 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับ 
 ผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ 
 ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

2. เบ้ียประกันภัย เท่ากันทุกบริษัท ไม่เท่ากัน 
3. การพิสูจน์ถูก-ผิด - ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายให้ 

บริษัทประกันภัยด าเนินการส ารอง 
จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย 
ไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด 

- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(รวม 
ค่าเสียหายเบื้องต้น) ฝ่ายที่ต้องรับผิด 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

- การคุ้มครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความ 
เสียหายของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ต้อง 
อ้างอิงความรับผิดตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ัน 
จึงต้องมีการพิสูจน์ถูก-ผิด 

- การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอา 
ประกันภัยเอง เมื่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะให้การ 
คุ้มครองทันทีภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของ 
กรมธรรม์ประกันภัย 

4. การลงโทษ มีบทก าหนดโทษ 
ทั้งเจ้าของรถผู้ไม่ท าประกันภัย และ 
บริษัทประกันภัยที่ปฏิเสธการรับ 
ประกันภัย 

ไม่มีบทก าหนดโทษ 
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของท่ีจังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 

 

3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ จึงท าให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ กล่าวโดยสรุปได้ตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ลักษณะเฉพาะ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
1. การคุ้มครอง -   คุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต 

   ร่างกาย และอนามัยทุกคน โดย 
  ก าหนดวงเงินการคุ้มครองเป็นไป 
   ตามที่กฎหมายก าหนด 
-  รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครอง 
  เหมือนกันทุกบริษัท 

- การคุ้มครอง เงื่อนไข และแบบกรมธรรม์ 
ประกันภัยมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้ง 
การคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของ 
บุคคลภายนอก และ/หรือ การคุ้มครองความ 
เสียหาย สูญหายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ท้ังนี้ 
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะที่ 
แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท เพื่อสนองความ 
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  

- นายทะเบียนมีแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน 
ให้บริษัทประกันภัยใช้ 5 แบบ ได้แก่ กรมธรรม์ 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับ 
 ผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ 
 ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

2. เบ้ียประกันภัย เท่ากันทุกบริษัท ไม่เท่ากัน 
3. การพิสูจน์ถูก-ผิด - ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายให้ 

บริษัทประกันภัยด าเนินการส ารอง 
จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย 
ไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด 

- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(รวม 
ค่าเสียหายเบื้องต้น) ฝ่ายที่ต้องรับผิด 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

- การคุ้มครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความ 
เสียหายของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ต้อง 
อ้างอิงความรับผิดตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ัน 
จึงต้องมีการพิสูจน์ถูก-ผิด 

- การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอา 
ประกันภัยเอง เมื่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะให้การ 
คุ้มครองทันทีภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของ 
กรมธรรม์ประกันภัย 

4. การลงโทษ มีบทก าหนดโทษ 
ทั้งเจ้าของรถผู้ไม่ท าประกันภัย และ 
บริษัทประกันภัยที่ปฏิเสธการรับ 
ประกันภัย 

ไม่มีบทก าหนดโทษ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของท่ีจังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 

จ�ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็น

ผู้ช�าระค่าเช่าซื้อรถยนต์
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของท่ีจังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 

 

3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

จากที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ จึงท าให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ กล่าวโดยสรุปได้ตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ลักษณะเฉพาะ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
1. การคุ้มครอง -   คุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต 

   ร่างกาย และอนามัยทุกคน โดย 
  ก าหนดวงเงินการคุ้มครองเป็นไป 
   ตามที่กฎหมายก าหนด 
-  รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครอง 
  เหมือนกันทุกบริษัท 

- การคุ้มครอง เงื่อนไข และแบบกรมธรรม์ 
ประกันภัยมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้ง 
การคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของ 
บุคคลภายนอก และ/หรือ การคุ้มครองความ 
เสียหาย สูญหายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ท้ังนี้ 
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะที่ 
แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท เพื่อสนองความ 
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  

- นายทะเบียนมีแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน 
ให้บริษัทประกันภัยใช้ 5 แบบ ได้แก่ กรมธรรม์ 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับ 
 ผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ 
 ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

2. เบ้ียประกันภัย เท่ากันทุกบริษัท ไม่เท่ากัน 
3. การพิสูจน์ถูก-ผิด - ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายให้ 

บริษัทประกันภัยด าเนินการส ารอง 
จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย 
ไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด 

- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(รวม 
ค่าเสียหายเบื้องต้น) ฝ่ายที่ต้องรับผิด 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

- การคุ้มครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความ 
เสียหายของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ต้อง 
อ้างอิงความรับผิดตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ัน 
จึงต้องมีการพิสูจน์ถูก-ผิด 

- การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอา 
ประกันภัยเอง เมื่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะให้การ 
คุ้มครองทันทีภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของ 
กรมธรรม์ประกันภัย 

4. การลงโทษ มีบทก าหนดโทษ 
ทั้งเจ้าของรถผู้ไม่ท าประกันภัย และ 
บริษัทประกันภัยที่ปฏิเสธการรับ 
ประกันภัย 

ไม่มีบทก าหนดโทษ 
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

3.1 ผู้มีหน้าที่ท าประกันภัย 
1)  เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)  
2)  ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ) 
3)  เจ้าของรถซึ่งน ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

 
 ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนช าระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ ากัด ซึ่งนางอ้อยเป็นผู้
ช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์ กรณีนี้นางอ้อยเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)  
  
 ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวน ารถยนต์เข้ามาส่งของท่ีจังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจ านวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย 

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

 
 3.2 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย รถที่ต้องท าประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง 
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน  ต้อง
ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายน ามาบัญญัติไว้ในค านิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วน าไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายนั้น ก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอ่ืนที่ใช้ก าลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน 
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จากที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ จึงท าให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ กล่าวโดยสรุปได้ตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ลักษณะเฉพาะ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
1. การคุ้มครอง -   คุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต 

   ร่างกาย และอนามัยทุกคน โดย 
  ก าหนดวงเงินการคุ้มครองเป็นไป 
   ตามที่กฎหมายก าหนด 
-  รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครอง 
  เหมือนกันทุกบริษัท 

- การคุ้มครอง เงื่อนไข และแบบกรมธรรม์ 
ประกันภัยมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้ง 
การคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของ 
บุคคลภายนอก และ/หรือ การคุ้มครองความ 
เสียหาย สูญหายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ท้ังนี้ 
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะที่ 
แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท เพื่อสนองความ 
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  

- นายทะเบียนมีแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน 
ให้บริษัทประกันภัยใช้ 5 แบบ ได้แก่ กรมธรรม์ 

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับ 
 ผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ 
 ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

2. เบ้ียประกันภัย เท่ากันทุกบริษัท ไม่เท่ากัน 
3. การพิสูจน์ถูก-ผิด - ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายให้ 

บริษัทประกันภัยด าเนินการส ารอง 
จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย 
ไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด 

- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(รวม 
ค่าเสียหายเบื้องต้น) ฝ่ายที่ต้องรับผิด 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

- การคุ้มครองท่ีเกี่ยวกับความรับผิดต่อความ 
เสียหายของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ต้อง 
อ้างอิงความรับผิดตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ัน 
จึงต้องมีการพิสูจน์ถูก-ผิด 

- การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอา 
ประกันภัยเอง เมื่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยมีความ 
เสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะให้การ 
คุ้มครองทันทีภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของ 
กรมธรรม์ประกันภัย 

4. การลงโทษ มีบทก าหนดโทษ 
ทั้งเจ้าของรถผู้ไม่ท าประกันภัย และ 
บริษัทประกันภัยที่ปฏิเสธการรับ 
ประกันภัย 

ไม่มีบทก าหนดโทษ 
 

�� 1.indd   77 4/10/2563 BE   3:58 PM
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่  3.4 นายสมชัยซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากศูนย์รถยนต์วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้ 
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย  

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

หน้านี้นายน้อยไม่เคยจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รถคันดังกล่าว
เป็นรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายชัยเจ้าของใหม่
ต้องจัดให้มีการประกันภัย 

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

1)  รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
2)  รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังก าหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ รถยนต์ทหาร  
4)  รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระของ

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 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 ท าให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่ า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่ต่างฐานะ คือ นายเขียวผู้ขับขี่ คือ ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด  

 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด แต่การได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้ก าหนดเงื่อนไขจ านวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย 
ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้ 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-15 
 

 3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย 
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย 
2)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด รวมถึงสาขาบริษัท  ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รับ

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

250,000 บาท  
 3.6 อัตราเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายก าหนดให้รถทุก
คันต้องท าประกันภัยความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย รัฐจึงก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ต่ าที่สุดเพื่อ 
จูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงภาคธุรกิจ โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของรถเพื่อให้ธุรกิจที่รับประกันภัยประเภทนี้สามารถด าเนินการรับประกันภัยได้
ด้วย จึงเป็นที่มาของหลัก “No Loss No Profit” คือ หลักของการไม่ขาดทุนและไม่มีก าไร ซึ่งในการประกาศอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ กรมการประกันภัย (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย) ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ยงภัยที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นระยะๆ ซึ่งในปัจจุบันนายทะเบียนได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นแบบคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่าง
จากที่นายทะเบียนก าหนดได้ (ยกเว้น 1) กรณีท าประกันภัยโดยตรง บริษัทประกันภัยสามารถลดเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 12 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนก าหนด 2) กรณีท าประกันภัยโดยนายทะเบียน
รถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบก ส าหรับรถที่เสียภาษีรถยนต์ประจ าปี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยร้อยละ 7 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนก าหนด)  
 3.7 วิธีการจัดท าประกันภัย  

1)  เอกสารประกอบการท าประกันภัย ได้แก่ ส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ และบัตรประจ าตัวประชาชน  
2)  น าเอกสารไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของ

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

สมชายซ้ือ

นายเขียวผู ้ขับข่ี คือ ผู ้ประสบภัยซ่ึงเป็นผู ้ขับข่ีท่ีก่อให้เกิด
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่  3.4 นายสมชัยซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากศูนย์รถยนต์วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้ 
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย  

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

หน้านี้นายน้อยไม่เคยจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รถคันดังกล่าว
เป็นรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายชัยเจ้าของใหม่
ต้องจัดให้มีการประกันภัย 

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

1)  รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
2)  รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังก าหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ รถยนต์ทหาร  
4)  รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระของ

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 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 ท าให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่ า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่ต่างฐานะ คือ นายเขียวผู้ขับขี่ คือ ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด  

 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด แต่การได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้ก าหนดเงื่อนไขจ านวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย 
ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้ 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-15 
 

 3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย 
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย 
2)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด รวมถึงสาขาบริษัท  ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รับ

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

250,000 บาท  
 3.6 อัตราเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายก าหนดให้รถทุก
คันต้องท าประกันภัยความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย รัฐจึงก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ต่ าที่สุดเพื่อ 
จูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงภาคธุรกิจ โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของรถเพื่อให้ธุรกิจที่รับประกันภัยประเภทนี้สามารถด าเนินการรับประกันภัยได้
ด้วย จึงเป็นที่มาของหลัก “No Loss No Profit” คือ หลักของการไม่ขาดทุนและไม่มีก าไร ซึ่งในการประกาศอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ กรมการประกันภัย (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย) ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ยงภัยที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นระยะๆ ซึ่งในปัจจุบันนายทะเบียนได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นแบบคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่าง
จากที่นายทะเบียนก าหนดได้ (ยกเว้น 1) กรณีท าประกันภัยโดยตรง บริษัทประกันภัยสามารถลดเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 12 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนก าหนด 2) กรณีท าประกันภัยโดยนายทะเบียน
รถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบก ส าหรับรถที่เสียภาษีรถยนต์ประจ าปี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยร้อยละ 7 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนก าหนด)  
 3.7 วิธีการจัดท าประกันภัย  

1)  เอกสารประกอบการท าประกันภัย ได้แก่ ส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ และบัตรประจ าตัวประชาชน  
2)  น าเอกสารไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของ

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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4)  บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 

5)  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ หากบริษัทใดไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย (หรือทายาท)  ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจาก
ผู้ประสบภัยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
 3.9 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไว้ 2 ข้ันตอน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย คือ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น และ 2) ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
 3.10  ค่าเสียหายเบื้องต้น มีลักษณะคล้ายกับเงินทดลองจ่ายเพื่อต้องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมย์ต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว กฎหมายจึงได้ก าหนด  
ตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์หาผู้รับผิดชอบก่อน และเพื่อให้บุคคลที่กฎหมาย
ก าหนดต้องให้การดูแลผู้ประสบภัยท าหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นช่วยเหลือผู้ประสบภัย กฎหมายจึงก าหนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ท าหน้าที่นี้ด้วย ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนและไม่ตัดสิทธิ
ผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือ หากจ านวนเงินที่
ได้รับการชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ผู้ประสบภัยเสียหาย ผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจนครบจ านวนค่าใช้จ่ายจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เป็นฝ่ายผิด หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดได้ และส าหรับผู้ที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไป หากผลพิสูจน์
สามารถหาผู้กระท าความผิดได้แล้ว ผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็สามารถขอรับเงินที่จ่ายไปคืนจากผู้กระท าความผิดได้ 

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ จ ากัด ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย และบริษัทฯ จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
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(2)  ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(3)  จ านวนตามข้อ 1) และข้อ 2) รวมกัน ส าหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
อย่างถาวรหรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน 

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด 
หลุดโค้งมาชนนางขิมได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรวดเร็วประกันภัย 
จ ากัดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางขิมเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท โดยเป็นส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวน 
30,000 บาท และส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นอีก 25,000 บาท 

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด และถูกรถยนต์ของนายช้างซึ่งท าประกันภัย
กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัดชน ท าให้นายไก่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แต่ยังต้องรอผลคดีทางต ารวจว่าฝ่ายใดผิด 
กรณีนี้บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ทายาทนายไก่เป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนางอุ้มเป็นผู้โดยสารได้โดยสารไปด้วย ขณะ
ขับรถไปมีสุนัขวิ่งตัดหน้า นางนงนุชหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนตน้ไม้ นางนงนุชผู้ขับขี่บาดเจ็บ
เสียค่ารักษา พยาบาล 20,000 บาท และนางอุ้มเสียค่ารักษาพยาบาลไป 40,000 บาทและต่อมาตาบอด 1 ข้าง กรณีนี้
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นางนงนุชเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท และชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้นางอุ้มเป็นจ านวนเงิน 65,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และค่าทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะอีก 35,000 บาท)1 
 
  3) การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย 

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 
 
 
 1 กรณีตามตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพียงต้องการชี้ให้เห็นถึงการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยกรณีตามตัวอย่าง 
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 
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3-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

4)  บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 

5)  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ หากบริษัทใดไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย (หรือทายาท)  ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจาก
ผู้ประสบภัยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
 3.9 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไว้ 2 ข้ันตอน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย คือ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น และ 2) ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น 
 3.10  ค่าเสียหายเบื้องต้น มีลักษณะคล้ายกับเงินทดลองจ่ายเพื่อต้องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมย์ต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว กฎหมายจึงได้ก าหนด  
ตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์หาผู้รับผิดชอบก่อน และเพื่อให้บุคคลที่กฎหมาย
ก าหนดต้องให้การดูแลผู้ประสบภัยท าหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นช่วยเหลือผู้ประสบภัย กฎหมายจึงก าหนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ท าหน้าที่นี้ด้วย ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนและไม่ตัดสิทธิ
ผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือ หากจ านวนเงินที่
ได้รับการชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ผู้ประสบภัยเสียหาย ผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจนครบจ านวนค่าใช้จ่ายจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เป็นฝ่ายผิด หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดได้ และส าหรับผู้ที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไป หากผลพิสูจน์
สามารถหาผู้กระท าความผิดได้แล้ว ผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็สามารถขอรับเงินที่จ่ายไปคืนจากผู้กระท าความผิดได้ 

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ จ ากัด ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย และบริษัทฯ จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-17 
 

(2)  ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เก่ียวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(3)  จ านวนตามข้อ 1) และข้อ 2) รวมกัน ส าหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
อย่างถาวรหรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน 

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด 
หลุดโค้งมาชนนางขิมได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรวดเร็วประกันภัย 
จ ากัดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางขิมเป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท โดยเป็นส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น จ านวน 
30,000 บาท และส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นอีก 25,000 บาท 

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด และถูกรถยนต์ของนายช้างซึ่งท าประกันภัย
กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัดชน ท าให้นายไก่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แต่ยังต้องรอผลคดีทางต ารวจว่าฝ่ายใดผิด 
กรณีนี้บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ทายาทนายไก่เป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนางอุ้มเป็นผู้โดยสารได้โดยสารไปด้วย ขณะ
ขับรถไปมีสุนัขวิ่งตัดหน้า นางนงนุชหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนตน้ไม้ นางนงนุชผู้ขับขี่บาดเจ็บ
เสียค่ารักษา พยาบาล 20,000 บาท และนางอุ้มเสียค่ารักษาพยาบาลไป 40,000 บาทและต่อมาตาบอด 1 ข้าง กรณีนี้
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นางนงนุชเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท และชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้นางอุ้มเป็นจ านวนเงิน 65,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และค่าทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะอีก 35,000 บาท)1 
 
  3) การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย 

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 
 
 
 1 กรณีตามตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพียงต้องการชี้ให้เห็นถึงการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยกรณีตามตัวอย่าง 
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 

(2)

	 ตัวอย่างที่	 3.9 นางนงนุชผู ้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซ่ึงได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ�ากัด โดยมีนางอุ ้มเป็นผู ้โดยสารไปด้วย 

ขณะขับรถไปมีสุนัขวิ่งตัดหน้า นางนงนุชหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนต้นไม้ นางนงนุช 

ผู ้ขับขี่บาดเจ็บเสียค่ารักษา พยาบาล 20,000 บาท และนางอุ ้มเสียค่ารักษาพยาบาลไป 40,000 บาท และต่อมา 

ตาบอด 1 ข้าง กรณีนี้บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นางนงนุชเป็นจ�านวนเงิน 20,000 บาท 

และชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้นางอุ้มเป็นจ�านวนเงิน 65,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลจ�านวน 30,000 บาท 

และค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะอีก 35,000 บาท)1

 ชน

(1)

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ชนกับรถยนต์ซึ่งมีนายจตุพรขับมา โดยมีนางสาว
ลักษณ์นั่งมาด้วย ซึ่งรถคันดังกล่าวได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด รถทั้งสองคันชนกันแล้วไถลไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางซึ่งมีนายหนุ่มขายอยู่ ทุกคนใน
ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บทั้งหมด กรณีนี้เกิดเหตุจากรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้  

รถคันที่ 1 นายสุเทพเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด จะชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายสุเทพเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท 

รถคันที่ 2 นายจตุพรเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 45,000 บาท และนางสาวลักษณ์เป็นผู้โดยสาร เสีย 
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายจตุพรเป็น
จ านวนเงิน 30,000 บาท และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่นางสาวลักษณ์เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท  

บุคคลภายนอกรถ คือ นายหนุ่ม เสียค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด และ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด ต้องร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินบริษัทละ 15,000 บาท  

 
 3.11 ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้ จะใช้
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา 420 และ 437) และการประกันภัยค้ าจุน 
(มาตรา 887) ดังนั้น ก่อนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นจึงต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน 
เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้ให้แก่ผู้ประสบภัย 
โดยรวมจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)  

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ค่าอนามัยของผู้ประสบภัย ตามจ านวนที่จ่าย
ไปจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(2)  ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจ านวน
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 หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

(4)  จ านวนตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) รวมกัน ส าหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
ถาวร หรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันสูงสุด 304,000 บาทต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ส าหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
คร้ัง ส าหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คน 

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด หลุดโค้ง
มาชนนางเตือนใจได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท ต่อมานางเตือนใจ ตาบอด 1 ข้าง ต ารวจ
พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นความผิดของนายเหลือง กรณีนี้ นางเตือนใจเป็นผู้ประสบภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเตือนใจเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท2 

 

ตัวอย่างที่ 3.12 นางสมใจผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนางเป้าโดยสารไปด้วย ขณะขับรถไปมีสุนัข 
วิ่งตัดหน้า นางสมใจหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนต้นไม้ ส่งผลให้นางเป้าเสียชีวิตทันที กรณีนี้ 
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทนางเป้าเป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 
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(2)  ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ชนกับรถยนต์ซึ่งมีนายจตุพรขับมา โดยมีนางสาว
ลักษณ์นั่งมาด้วย ซึ่งรถคันดังกล่าวได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด รถทั้งสองคันชนกันแล้วไถลไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางซึ่งมีนายหนุ่มขายอยู่ ทุกคนใน
ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บทั้งหมด กรณีนี้เกิดเหตุจากรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้  

รถคันที่ 1 นายสุเทพเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด จะชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายสุเทพเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท 

รถคันที่ 2 นายจตุพรเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 45,000 บาท และนางสาวลักษณ์เป็นผู้โดยสาร เสีย 
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายจตุพรเป็น
จ านวนเงิน 30,000 บาท และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่นางสาวลักษณ์เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท  

บุคคลภายนอกรถ คือ นายหนุ่ม เสียค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด และ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด ต้องร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินบริษัทละ 15,000 บาท  

 
 3.11 ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้ จะใช้
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา 420 และ 437) และการประกันภัยค้ าจุน 
(มาตรา 887) ดังนั้น ก่อนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นจึงต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน 
เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้ให้แก่ผู้ประสบภัย 
โดยรวมจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)  

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

(1)  ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ค่าอนามัยของผู้ประสบภัย ตามจ านวนที่จ่าย
ไปจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน 

(2)  ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจ านวน
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 หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

(4)  จ านวนตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) รวมกัน ส าหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
ถาวร หรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันสูงสุด 304,000 บาทต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ส าหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
คร้ัง ส าหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คน 

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด หลุดโค้ง
มาชนนางเตือนใจได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท ต่อมานางเตือนใจ ตาบอด 1 ข้าง ต ารวจ
พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นความผิดของนายเหลือง กรณีนี้ นางเตือนใจเป็นผู้ประสบภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเตือนใจเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท2 

 

ตัวอย่างที่ 3.12 นางสมใจผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนางเป้าโดยสารไปด้วย ขณะขับรถไปมีสุนัข 
วิ่งตัดหน้า นางสมใจหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนต้นไม้ ส่งผลให้นางเป้าเสียชีวิตทันที กรณีนี้ 
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทนางเป้าเป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

ประกันภัยซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็ว
ประกันภัย จ ากัด ขณะขับขี่จักรยานยนต์เด็กชายรามหลับในท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ า เป็นเหตุให้
เด็กชายรามต้องตัดแขนหนึ่งข้าง และเสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000 บาท กรณีนี้ 
เด็กชายรามจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่เด็กชายรามส าหรับค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และสูญเสียอวัยวะจะได้รับการชดใช้
จ านวน 35,000 บาท รวมจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 65,000 บาท  

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนายสวงซ้อนท้ายมาด้วย ขณะขับขี่มีรถยนต์ไม่ทราบชนิด
ชนท้ายแล้วหลบหนีไป เป็นเหตุให้นายไสวได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000 
บาท ส่วนนายสวงเสียชีวิต กรณีนี้เป็นกรณีไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย นายไสวและนายสวง  
จึงได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายไสวส าหรับค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และจ่ายให้แก่ทายาทนายสวงเป็น 
ค่าปลงศพจ านวน 35,000 บาทเท่านั้น 

 
 3.12 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น 
เรียกว่า “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยและเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถ ดังนี้ 

1) รถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจ านวน กรณีนี้เมื่อ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จะมีการเรียกเงินคืนตามจ านวน
ที่ได้จ่ายไปนั้นจากเจ้าของรถ และเจ้าของรถต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุน ซึ่งเจ้าของรถต้องจ่ายคืนให้แก่กองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 

ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย  
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจ านวน
เงิน 35,000 บาท และส าหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ท าประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-21 
 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 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 ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

ร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าว เป็นเหตุให้นายยักษ์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุกลัวความผิดจึงทิ้ง
รถยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุ และผู้ขับขี่หลบหนีไป เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ กรณีนี้ 
ทายาทนายยักษ์ผู้ประสบภัย สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ านวน 
35,000 บาท  

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

หักหลบสุนัข พุ่งเข้าชนนายทศพร และรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไป นายทศพรขาหักต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 40,000 บาท นายทศพรสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท  
 

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

ประกันภัยซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็ว
ประกันภัย จ ากัด ขณะขับขี่จักรยานยนต์เด็กชายรามหลับในท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ า เป็นเหตุให้
เด็กชายรามต้องตัดแขนหนึ่งข้าง และเสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000 บาท กรณีนี้ 
เด็กชายรามจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่เด็กชายรามส าหรับค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และสูญเสียอวัยวะจะได้รับการชดใช้
จ านวน 35,000 บาท รวมจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 65,000 บาท  

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด โดยมีนายสวงซ้อนท้ายมาด้วย ขณะขับขี่มีรถยนต์ไม่ทราบชนิด
ชนท้ายแล้วหลบหนีไป เป็นเหตุให้นายไสวได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000 
บาท ส่วนนายสวงเสียชีวิต กรณีนี้เป็นกรณีไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย นายไสวและนายสวง  
จึงได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายไสวส าหรับค่ารักษาพยาบาลจ านวน 30,000 บาท และจ่ายให้แก่ทายาทนายสวงเป็น 
ค่าปลงศพจ านวน 35,000 บาทเท่านั้น 

 
 3.12 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น 
เรียกว่า “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยและเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถ ดังนี้ 

1) รถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจ านวน กรณีนี้เมื่อ
ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จะมีการเรียกเงินคืนตามจ านวน
ที่ได้จ่ายไปนั้นจากเจ้าของรถ และเจ้าของรถต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุน ซึ่งเจ้าของรถต้องจ่ายคืนให้แก่กองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 

ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย  
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจ านวน
เงิน 35,000 บาท และส าหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ท าประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 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 ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

ร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าว เป็นเหตุให้นายยักษ์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุกลัวความผิดจึงทิ้ง
รถยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุ และผู้ขับขี่หลบหนีไป เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ กรณีนี้ 
ทายาทนายยักษ์ผู้ประสบภัย สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ านวน 
35,000 บาท  

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

หักหลบสุนัข พุ่งเข้าชนนายทศพร และรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไป นายทศพรขาหักต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 40,000 บาท นายทศพรสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท  
 

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

รถยนต์ไว้ในท่ีเกิดเหตุ และหลบหนีไป เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และไม่มีผู ้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ 

กรณีนี้ ทายาทนายยักษ์ผู ้ประสบภัย สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้จากกองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย

ได้เป็นเงินจ�านวน 35,000 บาท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 3.19 นางกุ้งขี่จักรยานยนต์ซึ่งจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด ขณะนางกุ้งขี่จักรยานยนต์คันดังกล่าวไปตลาด นางกุ้ง
หลับในเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ า นางกุ้งเสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 15,000 บาท เมื่อไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากบริษัทเอประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัย เมื่อครบก าหนด 7 วัน ปรากฎว่าบริษัทเอประกันภัย จ ากัดไม่ชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 15,000 บาท ให้แก่นางกุ้ง กรณีนี้ นางกุ้งสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทแทนได้ ซึ่งกรณีนี้ ภายหลังจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายทั้งหมด
คืนจากบริษัทเอประกันภัย จ ากัดพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินที่จ่ายไป นอกจากนั้นบริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
อาจถูกลงโทษปรับในฐานะไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาทอีกด้วย 

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท และต่อมาเสียชีวิต กรณีนี้นางรัตน์ถูกรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นชน ดังนั้น 
ทายาทของนางรัตน์สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาล 
จ านวน 30,000 บาท ค่าปลงศพจ านวน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 65,000 บาท 

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าของ
ชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการท าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)  สงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลังทหาร
หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล วัตถุอาวุธปรมาณู การ
แตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก
ปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์  

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

ผู้ประสบภัยได้ทันที แต่ส าหรับกลุ่มข้อยกเว้นข้อ 2) และข้อ 3) อยู่ภายใต้ข้อสัญญาพิเศษ ก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป 
บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้ใช้ค่าสินไหม
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ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภั ย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด วันเกิดเหตุนางหน่อยขับรถยนต์ของตนไปเที่ยวประเทศ
ลาว และขับรถไปชนรถของนางเดือนคนลาว นางหน่อยได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท นางเดือน
ได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท กรณีนี้เป็นการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน
ข้อยกเว้นข้อ 6) และไม่ต้องเข้าเงื่อนไขข้อสัญญาพิเศษ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย 

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด และให้เด็กชายแหวนลูกชายตนเองใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อขี่ไปโรงเรียน วันเกิดเหตุเด็กชายแหวนน ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปกับเพื่อนชื่อเด็กชายทอง เพื่อไปปล้นร้าน
ทอง ขณะขับขี่หลบหนีเจ้าหน้าที่ต ารวจ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่ า เป็นเหตุให้เด็กชายแหวนและ
เด็กชายทองเสียชีวิตทันที กรณีนี้เป็นการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นข้อ 7) แต่เข้าเงื่อนไขข้อสัญญา
พิเศษ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของเด็กชายแก้วใน
ฐานะผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองจ านวน 35,000 บาท และเด็กชายทองในฐานะผู้โดยสารจ านวน 
300,000 บาทก่อน เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเข้าข้อยกเว้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัย นายยิ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัยจึงต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
 

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอา
ประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว  

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีประกาศเพิ่มเติมเร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การเก็บเบี้ยประกันภัย
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์สอดคล้องกับหลัก Cash before Cover และควบคุมการน าส่งเบี้ยประกันภัยของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจจาก
บริษัทประกันวินาศภัย สาระส าคัญตามประกาศฯ มีดังนี้  

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

	 ตัวอย่างที่	 3.19 นางกุ้งขี่จักรยานยนต์ซึ่งจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทเอประกันภัย จ�ากัด ขณะนางกุ้งขี่จักรยานยนต์คันดังกล่าวไปตลาด นางกุ้ง

หลับในเป็นเหตุให้รถพลิกคว�่า นางกุ้งเสียค่ารักษาพยาบาลจ�านวน 15,000 บาท เมื่อไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก

บริษัทเอประกันภัย จ�ากัด เมื่อครบก�าหนด 7 วันแล้ว ปรากฎว่าบริษัทเอประกันภัย จ�ากัดไม่ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น

จ�านวน 15,000 บาท ให้แก่นางกุ้ง กรณีนี้ นางกุ้งสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

เป็นเงินจ�านวน 15,000 บาทได้ ซึ่งกรณีนี้ ภายหลังจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ 

ผู้ประสบภัยไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายทั้งหมดคืนจากบริษัทเอประกันภัย 

จ�ากัด พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินที่จ่ายไป นอกจากนั้นบริษัทเอประกันภัย จ�ากัด อาจถูกลงโทษปรับในฐานะ

ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท อีกด้วย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 3.19 นางกุ้งขี่จักรยานยนต์ซึ่งจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด ขณะนางกุ้งขี่จักรยานยนต์คันดังกล่าวไปตลาด นางกุ้ง
หลับในเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ า นางกุ้งเสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 15,000 บาท เมื่อไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากบริษัทเอประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัย เมื่อครบก าหนด 7 วัน ปรากฎว่าบริษัทเอประกันภัย จ ากัดไม่ชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นจ านวน 15,000 บาท ให้แก่นางกุ้ง กรณีนี้ นางกุ้งสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทแทนได้ ซึ่งกรณีนี้ ภายหลังจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้
จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายทั้งหมด
คืนจากบริษัทเอประกันภัย จ ากัดพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินที่จ่ายไป นอกจากนั้นบริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
อาจถูกลงโทษปรับในฐานะไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาทอีกด้วย 

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท และต่อมาเสียชีวิต กรณีนี้นางรัตน์ถูกรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นชน ดังนั้น 
ทายาทของนางรัตน์สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาล 
จ านวน 30,000 บาท ค่าปลงศพจ านวน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 65,000 บาท 

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าของ
ชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการท าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)  สงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอ านาจการปกครองโดยก าลังทหาร
หรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล วัตถุอาวุธปรมาณู การ
แตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก
ปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์  

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

ผู้ประสบภัยได้ทันที แต่ส าหรับกลุ่มข้อยกเว้นข้อ 2) และข้อ 3) อยู่ภายใต้ข้อสัญญาพิเศษ ก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป 
บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้ใช้ค่าสินไหม

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-23 
 

ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภั ย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด วันเกิดเหตุนางหน่อยขับรถยนต์ของตนไปเที่ยวประเทศ
ลาว และขับรถไปชนรถของนางเดือนคนลาว นางหน่อยได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท นางเดือน
ได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท กรณีนี้เป็นการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน
ข้อยกเว้นข้อ 6) และไม่ต้องเข้าเงื่อนไขข้อสัญญาพิเศษ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย 

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด และให้เด็กชายแหวนลูกชายตนเองใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อขี่ไปโรงเรียน วันเกิดเหตุเด็กชายแหวนน ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปกับเพื่อนชื่อเด็กชายทอง เพื่อไปปล้นร้าน
ทอง ขณะขับขี่หลบหนีเจ้าหน้าที่ต ารวจ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่ า เป็นเหตุให้เด็กชายแหวนและ
เด็กชายทองเสียชีวิตทันที กรณีนี้เป็นการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นข้อ 7) แต่เข้าเงื่อนไขข้อสัญญา
พิเศษ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของเด็กชายแก้วใน
ฐานะผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองจ านวน 35,000 บาท และเด็กชายทองในฐานะผู้โดยสารจ านวน 
300,000 บาทก่อน เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเข้าข้อยกเว้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัย นายยิ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัยจึงต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน 
 

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอา
ประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว  

ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีประกาศเพิ่มเติมเร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การเก็บเบี้ยประกันภัย
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์สอดคล้องกับหลัก Cash before Cover และควบคุมการน าส่งเบี้ยประกันภัยของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจจาก
บริษัทประกันวินาศภัย สาระส าคัญตามประกาศฯ มีดังนี้  

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

และไม่ต้องเข้าเง่ือนไขข้อสัญญาพิเศษ 

ซึ่งอยู ่ ในข้อยกเว ้น  แต่เข ้าเงื่อนไขข้อสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 1.indd   87 4/10/2563 BE   3:58 PM
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

(3)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ 
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเปน็วันใด
ก็ได้  

(4)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระท าของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่เคยมอบอ านาจ
ให้นายทรงยศเป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ แต่ปกตินายทรงยศจะส่งงานให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นประจ า และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงินหรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อ
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ต้องถือว่านายสมหมายผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยให้บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง  

 
(5)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 74 ยังได้ระบุเร่ืองเก่ียวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”  

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น 
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

(3)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ 
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเปน็วันใด
ก็ได้  

(4)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระท าของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่เคยมอบอ านาจ
ให้นายทรงยศเป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ แต่ปกตินายทรงยศจะส่งงานให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นประจ า และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงินหรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อ
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ต้องถือว่านายสมหมายผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยให้บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง  

 
(5)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 74 ยังได้ระบุเร่ืองเก่ียวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”  

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยตกลงจะส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยไปก่อน  

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

(5)  หากผู้รับประกันภัยรถอ่ืนได้ส ารองจ่ายไปก่อนแล้ว ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท
ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยรถอ่ืนภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

3) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจาก 
ผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง
และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
 
 ตัวอย่างที่ 3.24 นายปิงเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งท า
ประกันภัยไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้นายปองน้องชายยืมรถไปใช้ นายปองขับรถไปชนนางสวย
ได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ ถือว่านายปองได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้ใช้รถคันดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสวย  

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.25 นายแดงโดยสารรถแท๊กซี่ไปห้างสรรพสินค้า รถแท๊กซี่คันดังกล่าวมีความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่แท๊กซี่จอดในที่จอด
รถที่ห้างเตรียมไว้ให้กับรถสาธารณะ ด้วยความรีบร้อนนายแดงจึงรีบเปิดประตูรถออกไปโดยไม่ได้มอง ท าให้ประตูรถ
ไปกระแทกถูกนายด าซึ่งก าลังรอรถอยู่ ล้มลงศรีษะแตก กรณีนี้เป็นความรับผิดของนายแดงในฐานะผู้โดยสาร ดังนั้น 
บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายด าผู้ประสบภัย  

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

 
 

	 ตัวอย่างที่	 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยช�าระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย

รถยนต์ของบริษัทหนึ่ง และเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทจริงใจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยแต่นายทรงยศ 

ไม่เคยได้รับมอบอ�านาจเป็นหนังสือให้รับเบี้ยประกันภัยจากบริษัท จริงใจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งนายทรงยศ 

จะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นประจ�า และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงิน 

หรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับช�าระเบ้ียประกันภัย กรณีนี้ถือว่า 

นายสมหมายผูเ้อาประกนัภยัได้ช�าระเบีย้ประกันภยัให้บริษทัจรงิใจประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) โดยถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ ก�าหนด นายหน้าประกันวินาศภัย

ผู้ได้รับเบี้ยประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอ�านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 1.indd   88 4/10/2563 BE   3:58 PM
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

(3)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ 
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเปน็วันใด
ก็ได้  

(4)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระท าของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่เคยมอบอ านาจ
ให้นายทรงยศเป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ แต่ปกตินายทรงยศจะส่งงานให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นประจ า และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงินหรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อ
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ต้องถือว่านายสมหมายผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยให้บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง  

 
(5)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 74 ยังได้ระบุเร่ืองเก่ียวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”  

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น 
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

(3)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ 
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเปน็วันใด
ก็ได้  

(4)  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระท าของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่เคยมอบอ านาจ
ให้นายทรงยศเป็นผู้รับช าระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ แต่ปกตินายทรงยศจะส่งงานให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นประจ า และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงินหรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อ
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ต้องถือว่านายสมหมายผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยให้บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง  

 
(5)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มาตรา 74 ยังได้ระบุเร่ืองเก่ียวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”  

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอ่ืน ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยตกลงจะส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยไปก่อน  

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

(5)  หากผู้รับประกันภัยรถอ่ืนได้ส ารองจ่ายไปก่อนแล้ว ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท
ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยรถอ่ืนภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

3) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจาก 
ผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง
และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
 
 ตัวอย่างที่ 3.24 นายปิงเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งท า
ประกันภัยไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้นายปองน้องชายยืมรถไปใช้ นายปองขับรถไปชนนางสวย
ได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ ถือว่านายปองได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้ใช้รถคันดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสวย  

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.25 นายแดงโดยสารรถแท๊กซี่ไปห้างสรรพสินค้า รถแท๊กซี่คันดังกล่าวมีความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่แท๊กซี่จอดในที่จอด
รถที่ห้างเตรียมไว้ให้กับรถสาธารณะ ด้วยความรีบร้อนนายแดงจึงรีบเปิดประตูรถออกไปโดยไม่ได้มอง ท าให้ประตูรถ
ไปกระแทกถูกนายด าซึ่งก าลังรอรถอยู่ ล้มลงศรีษะแตก กรณีนี้เป็นความรับผิดของนายแดงในฐานะผู้โดยสาร ดังนั้น 
บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายด าผู้ประสบภัย  

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

6) การใช้รถยนต์  
(1)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่

เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัท
ประกันวินาศภัยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นฝ่าย
ประมาท  

(2)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า กรณีรถที่ท า
ประกันภัยมีลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุน ารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่าท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น  
ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน  2,000 บาท 
(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุการใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่
รับจ้างหรือให้เช่า” ในวันเกิดเหตุนายทองน ารถคันดังกล่าวไปรับจ้างส่งของให้นางเหลือง ขณะขับรถยนต์ไปเกิดฝนตก
ถนนลื่น รถนายทองไถลลงข้างทางไปชนต้นไม้ นายทองศรีษะแตก เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1,000 บาท กรณีนี้ 
ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนายทองน ารถคันดังกล่าวไปใช้และก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1,000 บาท แทนนายทองไปก่อน หลังจากนั้นนายทองผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาท คืนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 

7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ 
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เม่ือบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน  
7 วัน  
 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน 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  

รูปแบบ เงื่อนไข รวมถึงประเภทความคุ้มครองและข้อยกเว้นความคุ้มครองต่างๆของกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ถูกก าหนดไว้ในลักษณะตายตัว บริษัทประกันภัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะจ านวนเงินความคุ้มครองต่างๆ ให้เหมาะสมเท่านั้น มีความแตกต่างจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นแบบที่ถูกก าหนดให้สามารถเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยได้
เฉพาะประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถโดยสารส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก
ขนาดไม่เกิน 4 ตัน เท่านั้น นอกจากนั้น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเบี้ยประกันภัยก็ถูกก าหนดไว้
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยก าหนดจ านวนเงินความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไว้
จ านวน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนั้น เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีจุดประสงค์ให้มี
ลักษณะเปิดกว้างสามารถขยายความคุ้มครองใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานได้ องค์ประกอบ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยจึงประกอบด้วยความคุ้มครองหลักซึ่งใช้แบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นพื้นฐานในการให้ความ
คุ้มครอง และให้มีส่วนที่สามารถขยายความคุ้มครองออกไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีแบบความคุ้มครองที่ขยายความคุ้มครอง
หลักจ านวน 1 แบบคือ แบบความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก  

นอกจากนั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังสามารถแบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2 
ประเภทคือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Policy) และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อ
ผู้ขับขี่ (Unnamed Policy) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นสัญญาประกันภัยที่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่อนุญาต
ให้ใช้รถ ซึ่งบุคคลที่จะใช้รถยนต์ได้ต้องเป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 
2 คน ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ใช้เฉพาะรถที่มีลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ได้แก่ รถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามอายุของผู้ขับขี่ที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

6) การใช้รถยนต์  
(1)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่

เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัท
ประกันวินาศภัยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นฝ่าย
ประมาท  

(2)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า กรณีรถที่ท า
ประกันภัยมีลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุน ารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่าท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น  
ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจ านวนที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน  2,000 บาท 
(ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุการใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่
รับจ้างหรือให้เช่า” ในวันเกิดเหตุนายทองน ารถคันดังกล่าวไปรับจ้างส่งของให้นางเหลือง ขณะขับรถยนต์ไปเกิดฝนตก
ถนนลื่น รถนายทองไถลลงข้างทางไปชนต้นไม้ นายทองศรีษะแตก เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1,000 บาท กรณีนี้ 
ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนายทองน ารถคันดังกล่าวไปใช้และก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1,000 บาท แทนนายทองไปก่อน หลังจากนั้นนายทองผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาท คืนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 

7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ 
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เม่ือบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน  
7 วัน  
 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน 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  

รูปแบบ เงื่อนไข รวมถึงประเภทความคุ้มครองและข้อยกเว้นความคุ้มครองต่างๆของกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ถูกก าหนดไว้ในลักษณะตายตัว บริษัทประกันภัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะจ านวนเงินความคุ้มครองต่างๆ ให้เหมาะสมเท่านั้น มีความแตกต่างจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นแบบที่ถูกก าหนดให้สามารถเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยได้
เฉพาะประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถโดยสารส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก
ขนาดไม่เกิน 4 ตัน เท่านั้น นอกจากนั้น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเบี้ยประกันภัยก็ถูกก าหนดไว้
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยก าหนดจ านวนเงินความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไว้
จ านวน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง  

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนั้น เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีจุดประสงค์ให้มี
ลักษณะเปิดกว้างสามารถขยายความคุ้มครองใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานได้ องค์ประกอบ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยจึงประกอบด้วยความคุ้มครองหลักซึ่งใช้แบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นพื้นฐานในการให้ความ
คุ้มครอง และให้มีส่วนที่สามารถขยายความคุ้มครองออกไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีแบบความคุ้มครองที่ขยายความคุ้มครอง
หลักจ านวน 1 แบบคือ แบบความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก  

นอกจากนั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังสามารถแบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2 
ประเภทคือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Policy) และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อ
ผู้ขับขี่ (Unnamed Policy) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นสัญญาประกันภัยที่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่อนุญาต
ให้ใช้รถ ซึ่งบุคคลที่จะใช้รถยนต์ได้ต้องเป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 
2 คน ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ใช้เฉพาะรถที่มีลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ได้แก่ รถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามอายุของผู้ขับขี่ที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้  

ต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย

�� 1.indd   91 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-29 
 

และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ  

ส่วนที่สาม เป็นส่วนของเอกสารแนบท้ายเพิ่มความคุ้มครองนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ส าหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ 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 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

ทางบก ร.ย.ภ.10) 
2.1 เงื่อนไขทั่วไป ใช้บังคับทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 

2.1.1 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ) ผู้ใช้รถยนต์ 

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นค าขอเอาประกันภัย 
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน 
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%  

แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่ า ท าให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาทท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเสียหาย  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท  

1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การท าประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ท าประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการท าประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  
แต่ถูกจ ากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะส าหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจ า แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 
2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นค าขอเอาประกันภัย 
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน 
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%  

แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่ า ท าให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาทท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเสียหาย  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท  

1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การท าประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ท าประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการท าประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  
แต่ถูกจ ากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะส าหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจ า แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 
2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

�� 1.indd   92 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-29 
 

และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ  

ส่วนที่สาม เป็นส่วนของเอกสารแนบท้ายเพิ่มความคุ้มครองนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ส าหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ 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 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

ทางบก ร.ย.ภ.10) 
2.1 เงื่อนไขทั่วไป ใช้บังคับทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 

2.1.1 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ) ผู้ใช้รถยนต์ 

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นค าขอเอาประกันภัย 
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน 
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%  

แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่ า ท าให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาทท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเสียหาย  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท  

1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การท าประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ท าประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการท าประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  
แต่ถูกจ ากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะส าหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจ า แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 
2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นค าขอเอาประกันภัย 
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน 
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%  

แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่ า ท าให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาทท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเสียหาย  
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท  

1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อก าหนดจ ากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การท าประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ท าประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการท าประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  
แต่ถูกจ ากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะส าหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจ า แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
 
2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-31 
 

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
(2)  อาณาเขตที่คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครอง

การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทยได้ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เดือนละ 5% ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะออกเอกสาร 
แนบท้าย ร.ย.04 การขยายอาณาเขต 

 
 ตัวอย่างที่ 3.27 นายขาวผู้เอาประกันภัยได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และต้องการน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้ไปติดต่อ
กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยขอให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขยายอาณาเขตความคุ้มครอง
ไปยังประเทศลาวให้ตามระยะเวลาดังกล่าว กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองนอกอาณาเขต
ประเทศไทยได้ โดยบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็ม
ปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่หากเป็นกรณีมีการขยายอาณาเขตตลอดระยะเวลาประกันภัย 1 ปี บริษัทประกันภัย
สามารถคิดเบี้ยประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี  
 

2.1.3 ข้อยกเว้นทั่วไป เป็นข้อยกเว้นที่บังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย (ทุกหมวดความคุ้มครอง) ซึ่ง
เรียกว่า “ข้อยกเว้นทั่วไป” มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น
การท าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)  

2)  สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อ านาจการปกครองโดยก าลังทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล  

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอา
ประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว รายละเอียดและเงื่อนไขเหมือนกับ “เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย” กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 

3-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

ประเภทรถยนต์ รหัสฯ ลักษณะการใช้รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์/จ านวนที่นั่ง/น้ าหนักบรรทุก 
รถยนต์น่ัง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย ์
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพ่วง 520 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

730 การใช้รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี. เกิน 7,000 ซี.ซี. 
แต่ไม่เกิน 
2,000 ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง - - - 
802 รถพยาบาล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  
803 รถดับเพลิง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
804 รถใช้ในการเกษตร ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
805 รถใช้ในการก่อสร้าง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
806 รถอื่นๆ    

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

(1)  ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย 
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดท าเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนัน้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน  

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
 

 

3-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

ประเภทรถยนต์ รหัสฯ ลักษณะการใช้รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์/จ านวนที่นั่ง/น้ าหนักบรรทุก 
รถยนต์น่ัง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพ่วง 520 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

730 การใช้รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี. เกิน 7,000 ซี.ซี. 
แต่ไม่เกิน 
2,000 ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง - - - 
802 รถพยาบาล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  
803 รถดับเพลิง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
804 รถใช้ในการเกษตร ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
805 รถใช้ในการก่อสร้าง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
806 รถอื่นๆ    

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

(1)  ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย 
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดท าเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนัน้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน  

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-31 
 

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
(2)  อาณาเขตที่คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครอง

การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทยได้ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เดือนละ 5% ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะออกเอกสาร 
แนบท้าย ร.ย.04 การขยายอาณาเขต 

 
 ตัวอย่างที่ 3.27 นายขาวผู้เอาประกันภัยได้ซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และต้องการน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้ไปติดต่อ
กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยขอให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขยายอาณาเขตความคุ้มครอง
ไปยังประเทศลาวให้ตามระยะเวลาดังกล่าว กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองนอกอาณาเขต
ประเทศไทยได้ โดยบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็ม
ปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่หากเป็นกรณีมีการขยายอาณาเขตตลอดระยะเวลาประกันภัย 1 ปี บริษัทประกันภัย
สามารถคิดเบี้ยประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี  
 

2.1.3 ข้อยกเว้นทั่วไป เป็นข้อยกเว้นที่บังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย (ทุกหมวดความคุ้มครอง) ซึ่ง
เรียกว่า “ข้อยกเว้นทั่วไป” มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น
การท าสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)  

2)  สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด
อ านาจการปกครองโดยก าลังทหารหรือโดยประการอ่ืน ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล  

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เม่ือผู้เอา
ประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว รายละเอียดและเงื่อนไขเหมือนกับ “เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย” กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
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ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

ประเภทรถยนต์ รหัสฯ ลักษณะการใช้รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์/จ านวนที่นั่ง/น้ าหนักบรรทุก 
รถยนต์น่ัง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย ์
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพ่วง 520 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

730 การใช้รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี. เกิน 7,000 ซี.ซี. 
แต่ไม่เกิน 
2,000 ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง - - - 
802 รถพยาบาล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  
803 รถดับเพลิง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
804 รถใช้ในการเกษตร ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
805 รถใช้ในการก่อสร้าง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
806 รถอื่นๆ    

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

(1)  ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย 
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดท าเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนัน้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน  

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
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ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

ประเภทรถยนต์ รหัสฯ ลักษณะการใช้รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์/จ านวนที่นั่ง/น้ าหนักบรรทุก 
รถยนต์น่ัง 110 

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย ์
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.  
รถพ่วง 520 การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.  

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

730 การใช้รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี. เกิน 7,000 ซี.ซี. 
แต่ไม่เกิน 
2,000 ซี.ซี. 

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง - - - 
802 รถพยาบาล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.  
803 รถดับเพลิง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
804 รถใช้ในการเกษตร ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
805 รถใช้ในการก่อสร้าง ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.  
806 รถอื่นๆ    

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

(1)  ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย 
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดท าเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนัน้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน  

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
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2) การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการ 
อันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย  

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุการประกันภัยเท่านั้น ในระหว่างปีที่เอา
ประกันภัยที่ผ่านมา หากผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือมีการ
เรียกร้องแต่ค่าสินไหมทดแทนนั้นมิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีได้ ก็จะได้รับส่วนลดประวัติดี แต่ในทางกลับกันหากผู้เอาประกันภัยมีการ
เรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 
200% ของเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี โดยส่วนลดประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี 
จะมีอัตราตามปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้ 

20 %  ปีแรก 
30 %  2 ปีติดต่อกัน 
40 %  3 ปีติดต่อกัน 
50 %  4 ปีติดต่อกันขึ้นไป 
4) การโอนรถยนต์ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีการหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน  
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2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท

กับผู้เอาประกันภัย โดยอาจตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ หรือความเสียหายส่วนแรกส าหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัท
ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะต้องลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการตอบแทนการที่ผู้เอาประกันภัยตกลง
ยอมรับความเสียหายส่วนแรกไว้เอง โดยค านวณส่วนลดดังนี้  

(1)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหาย

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

ก. 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนที่เกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจ านวนเงินความเสียหาย

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  

2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปท าประกันภัย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจ านวน 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) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

 
3 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท 
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3-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2) การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการ 
อันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย  

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุการประกันภัยเท่านั้น ในระหว่างปีที่เอา
ประกันภัยที่ผ่านมา หากผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือมีการ
เรียกร้องแต่ค่าสินไหมทดแทนนั้นมิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีได้ ก็จะได้รับส่วนลดประวัติดี แต่ในทางกลับกันหากผู้เอาประกันภัยมีการ
เรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจ านวนเงินเกิน 
200% ของเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี โดยส่วนลดประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี 
จะมีอัตราตามปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้ 

20 %  ปีแรก 
30 %  2 ปีติดต่อกัน 
40 %  3 ปีติดต่อกัน 
50 %  4 ปีติดต่อกันขึ้นไป 
4) การโอนรถยนต์ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีการหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน  
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2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท

กับผู้เอาประกันภัย โดยอาจตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ หรือความเสียหายส่วนแรกส าหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัท
ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะต้องลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการตอบแทนการที่ผู้เอาประกันภัยตกลง
ยอมรับความเสียหายส่วนแรกไว้เอง โดยค านวณส่วนลดดังนี้  

(1)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหาย

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

ก. 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนที่เกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจ านวนเงินความเสียหาย

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  
ข. ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจ านวนเงินความเสียหายส่วนแรก  

2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปท าประกันภัย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจ านวน 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) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

 
3 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท 
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(2)  ส่วนลดรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน  1 ปี ในกรณีรถยนต์ที่ท าประกันภัย เป็น
รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งท าประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันวินาศภัย
อาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ท าประกันภัยนั้น
เป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 

(3)  ส่วนลดส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์4 
บริษัทประกันวินาศภัยต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
เป็นส่วนลดอ่ืนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาท าสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยด้วย 

2.2.4 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีเอกสารแนบท้าย
ทั้งหมด 30 แบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลด
ความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้  

แต่จะมีเอกสารแนบท้ายบางแบบที่จะใช้แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยในครั้งแรกเนื่องจากเป็นการซื้อ
ภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) และการแนบไปเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ได้แก่ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์  (ร.ย.24) 
และข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)  

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ส าหรับทุกแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มี 3 แบบ นอกจากนั้นยังมีแบบเอกสารแนบท้ายที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยอีก 1 แบบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ และรวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 3.28 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 และซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นาย
สมหมายขับรถยนต์เพื่อไปธุระ มีคนร้ายตามมาและยิงนายสมหมายขณะอยู่ในรถยนต์ ท าให้นายสมหมายเสียชีวิตทันที 
กรณีนี้ นายสมหมายเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยและเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท
ของนายสมหมาย  

 
 

4 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ที่ติดต้ังกับรถยนต์ 
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2) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ 

3) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา  ซึ่ง
บริษัทประกันวินาศภัยจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลก าหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  

ปกติแล้วเอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อได้ แต่ด้วยความ
สะดวกและให้เกิดความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดท าเป็นความ
คุ้มครองเพิ่มในขณะเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลักด้วยแล้ว ดังนั้น เอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบนี้ 
โดยส่วนใหญ่จะแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

นอกจากนั้น ส าหรับแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้ก าหนดให้มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยจ านวน 1 แบบ ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ฯ  นี้ (ห้ามใช้
กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อ่ืน) คือ 

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

นอกเหนือจากเอกสารแนบท้ายทั้ง 4 แบบแล้ว ยังมีแบบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมอีก 2 แบบ  
ที่บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้ายนี้เพิ่มเติมออกไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วย ได้แก่  
ร.ย.24 และ ร.ย.30  

5) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์  (ร.ย.24) ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้บริษัท
ประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญหาย  หรือความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้ส าหรับรถคันเอา
ประกันภัย ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้าย
ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

6) ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระท าก่อการร้าย ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ไม่แนบเอกสารแนบท้ายนี้ นั่นแสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก  
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(2)  ส่วนลดรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน  1 ปี ในกรณีรถยนต์ที่ท าประกันภัย เป็น
รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งท าประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันวินาศภัย
อาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ท าประกันภัยนั้น
เป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 

(3)  ส่วนลดส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์4 
บริษัทประกันวินาศภัยต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
เป็นส่วนลดอ่ืนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาท าสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยด้วย 

2.2.4 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีเอกสารแนบท้าย
ทั้งหมด 30 แบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลด
ความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้  

แต่จะมีเอกสารแนบท้ายบางแบบที่จะใช้แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยในครั้งแรกเนื่องจากเป็นการซื้อ
ภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) และการแนบไปเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ได้แก่ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์  (ร.ย.24) 
และข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)  

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ส าหรับทุกแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มี 3 แบบ นอกจากนั้นยังมีแบบเอกสารแนบท้ายที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยอีก 1 แบบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้  

1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ และรวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 3.28 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 และซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นาย
สมหมายขับรถยนต์เพื่อไปธุระ มีคนร้ายตามมาและยิงนายสมหมายขณะอยู่ในรถยนต์ ท าให้นายสมหมายเสียชีวิตทันที 
กรณีนี้ นายสมหมายเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยและเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท
ของนายสมหมาย  

 
 

4 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ที่ติดต้ังกับรถยนต์ 
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2) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้น หรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ 

3) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา  ซึ่ง
บริษัทประกันวินาศภัยจะด าเนินการโดยไม่ชักช้าตามจ านวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลก าหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  

ปกติแล้วเอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อได้ แต่ด้วยความ
สะดวกและให้เกิดความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดท าเป็นความ
คุ้มครองเพิ่มในขณะเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลักด้วยแล้ว ดังนั้น เอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบนี้ 
โดยส่วนใหญ่จะแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

นอกจากนั้น ส าหรับแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้ก าหนดให้มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยจ านวน 1 แบบ ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ฯ  นี้ (ห้ามใช้
กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อ่ืน) คือ 

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

นอกเหนือจากเอกสารแนบท้ายทั้ง 4 แบบแล้ว ยังมีแบบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมอีก 2 แบบ  
ที่บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้ายนี้เพิ่มเติมออกไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วย ได้แก่  
ร.ย.24 และ ร.ย.30  

5) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์  (ร.ย.24) ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้บริษัท
ประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญหาย  หรือความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้ส าหรับรถคันเอา
ประกันภัย ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดท าเอกสารแนบท้าย
ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

6) ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระท าก่อการร้าย ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ไม่แนบเอกสารแนบท้ายนี้ นั่นแสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก  
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การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
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 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (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 ส าหรับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก (Third Party Property Damage) 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 
บาทต่อหนึ่งคน แต่หากการเสียชีวิตนั้นท าให้มีผู้ขาดไร้การอุปการะตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
การเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้น ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อหนึ่งคน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้เป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน  

ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หมวดความคุ้มครองนี้ ให้รวมถึงค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วย ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้
ก่อนตาย ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าชดใช้การขาดการงานของบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นกรณีเสียชีวิต เช่น  
ค่าส่งศพกลับภูมิล าเนา เป็นต้น ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 3.29 นายห้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบไม่ระบุ
ชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ส่งลูกชายตนเองไปโรงเรียน รถยนต์คันดังกล่าวเสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้า นายห้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ลูกชายนายห้อยเสียชีวิตทันที กรณีนี้ ลูกชายนายห้อยเป็น
ผู้โดยสารถือเป็นบุคคลภายนอก แต่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ขับขี่ รถยนต์ในเวลาเกิดเหตุ ดังนั้น 
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของลูกชายนายห้อย 

 

ความเสี่ยง

ภัยเพิ่มเติม
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การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
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 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10) 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-37 
 

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 ส าหรับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก (Third Party Property Damage) 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 
บาทต่อหนึ่งคน แต่หากการเสียชีวิตนั้นท าให้มีผู้ขาดไร้การอุปการะตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
การเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้น ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อหนึ่งคน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้เป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1 
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน  

ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หมวดความคุ้มครองนี้ ให้รวมถึงค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วย ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้
ก่อนตาย ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าชดใช้การขาดการงานของบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นกรณีเสียชีวิต เช่น  
ค่าส่งศพกลับภูมิล าเนา เป็นต้น ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 3.29 นายห้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบไม่ระบุ
ชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ส่งลูกชายตนเองไปโรงเรียน รถยนต์คันดังกล่าวเสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้า นายห้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ลูกชายนายห้อยเสียชีวิตทันที กรณีนี้ ลูกชายนายห้อยเป็น
ผู้โดยสารถือเป็นบุคคลภายนอก แต่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ขับขี่ รถยนต์ในเวลาเกิดเหตุ ดังนั้น 
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของลูกชายนายห้อย 

 

แทนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ต่อหนึ่งคน แต่หากการเสียชี วิตนั้น
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ตัวอย่างที่ 3.30 นางชื่นจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ 
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หลังเลิกงาน นางชื่นจิตขับรถยนต์ออกจากร้านค้าของตนซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าวมีนายสดผู้เป็นสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสารไปด้วย ขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน นางชื่นจิต
ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเองและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านเช่นกัน เหตุการณ์
คร้ังนี้ ส่งผลให้นางชื่นจิตผู้ขับขี่บาดเจ็บ นายสดผู้โดยสารและนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างเสียชีวิต กรณีนี้ นายสดถึงแม้จะ
เป็นสามีของนางชื่นจิต แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการยกเว้น 
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายสด ส่วนนายแก้วผู้เป็น
ลูกจ้าง ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนายแก้วไม่ได้อยู่ระหว่างทางการที่จ้าง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ยกเว้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายแก้ว 

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

-  เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์  

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การร่ัวไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

ตัวอย่างที่ 3.31 นายโทนผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับ
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายโทนให้นายปองเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นายปองขับรถยนต์กลับมา
คืนที่บ้านนายโทน ได้ขับไปชนก าแพงบ้านนายโทนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ก าแพงที่เสียหายเป็นทรัพย์สินที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมก าแพงบ้านนายโทน 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-39 
 

ตัวอย่างที่ 3.32 นายแดงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายกิ่งได้จ้างนายแดงขนของไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่นายแดงขับรถยนต์ขึ้น
สะพาน สะพานพังลง สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายแดงบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินกว่าน้ าหนักที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้
ขึ้นสะพานได้ กรณีนี้ สะพานเสียหายเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมสะพาน แต่หากขณะขึ้นสะพานรถยนต์
นายแดงควบคุมรถไม่ได้ เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกเกินมาตรฐาน ท าให้รถยนต์ไปชนสะพานได้รับความเสียหาย กรณีนี้ 
สะพานเสียหายอันเนื่องมาจากการชนซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมสะพาน 

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หลังเลิกงานนายหนุ่ยเพื่อนสนิทนางน้อยขออาศัยไปด้วย ขณะขับรถยนต์ออกจาก
ที่ท างานนางน้อยไม่ระวังขับไปชนกับก าแพงอาคาร เป็นเหตุให้โน้ตบุ๊กที่นายหนุ่ยพกติดตัวขึ้นมาด้วยหล่นและได้รับ
ความเสียหาย กรณีนี้ โน้ตบุ๊กถือเป็นทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับโน้ตบุ๊กดังกล่าวให้แก่นายหนุ่ย 

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

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)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเกิดจากสาเหตุซึ่งตกอยู่ในข้อยกเว้นข้างต้น 
บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกก่อน แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  หรือรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 3.30 นางชื่นจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ 
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หลังเลิกงาน นางชื่นจิตขับรถยนต์ออกจากร้านค้าของตนซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าวมีนายสดผู้เป็นสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสารไปด้วย ขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน นางชื่นจิต
ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเองและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านเช่นกัน เหตุการณ์
คร้ังนี้ ส่งผลให้นางชื่นจิตผู้ขับขี่บาดเจ็บ นายสดผู้โดยสารและนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างเสียชีวิต กรณีนี้ นายสดถึงแม้จะ
เป็นสามีของนางชื่นจิต แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการยกเว้น 
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายสด ส่วนนายแก้วผู้เป็น
ลูกจ้าง ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนายแก้วไม่ได้อยู่ระหว่างทางการที่จ้าง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ยกเว้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายแก้ว 

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

-  เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ าหนักรถยนต์ หรือน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์  

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การร่ัวไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

ตัวอย่างที่ 3.31 นายโทนผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับ
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายโทนให้นายปองเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นายปองขับรถยนต์กลับมา
คืนท่ีบ้านนายโทน ได้ขับไปชนก าแพงบ้านนายโทนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ก าแพงที่เสียหายเป็นทรัพย์สินที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมก าแพงบ้านนายโทน 
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ตัวอย่างที่ 3.32 นายแดงผู้เอาประกันภัยซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายกิ่งได้จ้างนายแดงขนของไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่นายแดงขับรถยนต์ขึ้น
สะพาน สะพานพังลง สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายแดงบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินกว่าน้ าหนักที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้
ขึ้นสะพานได้ กรณีนี้ สะพานเสียหายเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมสะพาน แต่หากขณะขึ้นสะพานรถยนต์
นายแดงควบคุมรถไม่ได้ เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกเกินมาตรฐาน ท าให้รถยนต์ไปชนสะพานได้รับความเสียหาย กรณีนี้ 
สะพานเสียหายอันเนื่องมาจากการชนซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมสะพาน 

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หลังเลิกงานนายหนุ่ยเพื่อนสนิทนางน้อยขออาศัยไปด้วย ขณะขับรถยนต์ออกจาก
ที่ท างานนางน้อยไม่ระวังขับไปชนกับก าแพงอาคาร เป็นเหตุให้โน้ตบุ๊กที่นายหนุ่ยพกติดตัวขึ้นมาด้วยหล่นและได้รับ
ความเสียหาย กรณีนี้ โน้ตบุ๊กถือเป็นทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับโน้ตบุ๊กดังกล่าวให้แก่นายหนุ่ย 

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

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)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเกิดจากสาเหตุซึ่งตกอยู่ในข้อยกเว้นข้างต้น 
บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกก่อน แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  หรือรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

ก. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีลักษณะการใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุลักษณะ 
การใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้รถในลักษณะรับจ้างหรือ 
ให้เช่า กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกจ านวน 
2,000 บาท เป็นต้น  

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(3)  การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้  (ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นความ
คุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  
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รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้  
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  

(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ า 50,000 บาทส าหรับรถยนต์ 5,000 บาทส าหรับรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจ านวนจ ากัดความรับผิดไม่ต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเร่ิมประกันภัย เว้น
แต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

ก. กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน
เงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

-  ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

�� 1.indd   104 4/10/2563 BE   3:59 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

ก. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีลักษณะการใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุลักษณะ 
การใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้รถในลักษณะรับจ้างหรือ 
ให้เช่า กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกจ านวน 
2,000 บาท เป็นต้น  

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(3)  การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้  (ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นความ
คุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  
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รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้  
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  

(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ า 50,000 บาทส าหรับรถยนต์ 5,000 บาทส าหรับรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจ านวนจ ากัดความรับผิดไม่ต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเร่ิมประกันภัย เว้น
แต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

ก. กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน
เงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอืว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

-  ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้  ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นส าหรับความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้มี 2 กรณี
เท่านั้น ได้แก่ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ าน า หรือ โดยบุคคลที่จะกระท าสัญญาดังกล่าว และการใช้
รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

(2)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น 
เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวเองหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ 
อ่ืนใด 

(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจ านวนจ ากัดความรับผิดไม่ต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย  
เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน 
2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง และรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง 
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ก. กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่
บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

ข. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัย
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของ
รถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าที่ส่งมาทางเรือ  

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกัน
วินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์เสียหาย
สิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย  

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  
ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้  ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นส าหรับความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้มี 2 กรณี
เท่านั้น ได้แก่ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ าน า หรือ โดยบุคคลที่จะกระท าสัญญาดังกล่าว และการใช้
รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

(2)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น 
เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวเองหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ 
อ่ืนใด 

(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจ านวนจ ากัดความรับผิดไม่ต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย  
เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน 
2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง และรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง 
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ก. กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่
บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

ข. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัย
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของ
รถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าที่ส่งมาทางเรือ  

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกัน
วินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์เสียหาย
สิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย  

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  
ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
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ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

(1)  ความเสียหายส่วนแรก 
ก. 1,000 บาทแรกส าหรับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ า หรือเกิดจาก

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

(3)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 
หมวดความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก 2 หมวด
ความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) และข้อ 2.3.2  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 
2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) 
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-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจ านวน 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 หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

ส าหรับความเสียหายหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความ
เสียหาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีใช้รถยนต์

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
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ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

(1)  ความเสียหายส่วนแรก 
ก. 1,000 บาทแรกส าหรับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ า หรือเกิดจาก

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

(3)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 
หมวดความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก 2 หมวด
ความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) และข้อ 2.3.2  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 
2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) 
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-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจ านวน 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 หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

ส าหรับความเสียหายหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความ
เสียหาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีใช้รถยนต์

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
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(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

(3)  การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ร.ย.ภ.10) (ความคุ้มครองนี้ เป็นความคุ้มครองที่มีอยู่เฉพาะในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง
เฉพาะภัยเท่านั้น) 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ยานพาหนะทางบกตามความคุ้มครองนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วย
ก าลังเคร่ืองยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

ยานพาหนะทางบก ให้หมายถึง เฉพาะรถที่ขับเคลื่อด้วยก าลังเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น 
โดยไม่ค านึงว่าจะสามารถจดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ และรวมถึงรถไฟ รถราง และรถพ่วง 
ไม่ว่าจะอยู่ในขณะที่พ่วงอยู่กับหัวลากหรือไม่ก็ตาม5 
 

ตัวอย่างที่ 3.34 นายยงยุทธเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
กับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายยงยุทธขับรถเข้าไปในโรงงานของลูกค้า นายยงยุทธไม่ทันระวัง  
ขับไปชนกับรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งก าลังยกของอยู่ในโรงงาน พิสูจน์แล้วว่านายยงยุทธเป็นฝ่ายประมาทและความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ดังนั้น บริษัท
บีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถนายยงยุทธและความเสียหายต่อ  
รถโฟล์คลิฟท์ 

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

ตัวอย่างที่ 3.35 นายหวังเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายหวังให้นางสาวเต็มใจเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นางสาวเต็มใจ  
ขับรถยนต์ไปธุระได้เกิดชนกับรถยนต์ของนายน้ าเงิน เป็นเหตุให้รถของนางสาวเต็มใจไถลลงข้างทางไปชนกับต้นไม้ 
พิสูจน์แล้วพบว่ารถยนต์ของนายน้ าเงินเป็นฝ่ายผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากรถของนางสาวเต็มใจชนกับ
ยานพาหนะทางบกและนางสาวเต็มใจสามารถแจ้งให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายได้ 
ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวเต็มใจ  
ในกรณีดังกล่าวหากนางสาวเต็มใจแจ้งคู่กรณีให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบไม่ได้ บริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

กับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายอุทัยก าลังขับรถยนต์กลับบ้าน มีรถยนต์ของนายเด่นขับล้ าช่องทาง
มา เป็นเหตุให้นายอุทัยตกใจจึงหักหลบรถยนต์โดยไม่เกิดเหตุชนกันแต่รถยนต์ของนายอุทัยตกลงข้างทางพลิกคว่ า 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถนายอุทัย 

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

ภัยกับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นางสาวทองสร้อยก าลังขับรถยนต์ไปหาเพื่อน มีรถยนต์ของนาย  
ทองก้อนเฉี่ยวชนกับรถยนต์นายเด่นชัย ท าให้รถยนต์ของนายทองก้อนไถลไปชนกับรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยที่
ก าลังขับตามมา สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายเด่นชัยประมาทแต่นายเด่นชัยขับรถยนต์หลบหนีไปและไม่มีใครจ า
ทะเบียนรถยนต์ของนายเด่นชัยได้ กรณีนี้คู่กรณีของรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยคือ รถยนต์ของนายทองก้อน ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวทองสร้อย 

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  
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(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

(3)  การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ร.ย.ภ.10) (ความคุ้มครองนี้ เป็นความคุ้มครองที่มีอยู่เฉพาะในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง
เฉพาะภัยเท่านั้น) 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ยานพาหนะทางบกตามความคุ้มครองนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วย
ก าลังเคร่ืองยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ก๊าซ หรือก าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

ยานพาหนะทางบก ให้หมายถึง เฉพาะรถที่ขับเคลื่อด้วยก าลังเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น 
โดยไม่ค านึงว่าจะสามารถจดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ และรวมถึงรถไฟ รถราง และรถพ่วง 
ไม่ว่าจะอยู่ในขณะที่พ่วงอยู่กับหัวลากหรือไม่ก็ตาม5 
 

ตัวอย่างที่ 3.34 นายยงยุทธเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
กับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายยงยุทธขับรถเข้าไปในโรงงานของลูกค้า นายยงยุทธไม่ทันระวัง  
ขับไปชนกับรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งก าลังยกของอยู่ในโรงงาน พิสูจน์แล้วว่านายยงยุทธเป็นฝ่ายประมาทและความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ดังนั้น บริษัท
บีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถนายยงยุทธและความเสียหายต่อ  
รถโฟล์คลิฟท์ 

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

ตัวอย่างที่ 3.35 นายหวังเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  
กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายหวังให้นางสาวเต็มใจเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นางสาวเต็มใจ  
ขับรถยนต์ไปธุระได้เกิดชนกับรถยนต์ของนายน้ าเงิน เป็นเหตุให้รถของนางสาวเต็มใจไถลลงข้างทางไปชนกับต้นไม้ 
พิสูจน์แล้วพบว่ารถยนต์ของนายน้ าเงินเป็นฝ่ายผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากรถของนางสาวเต็มใจชนกับ
ยานพาหนะทางบกและนางสาวเต็มใจสามารถแจ้งให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายได้ 
ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวเต็มใจ  
ในกรณีดังกล่าวหากนางสาวเต็มใจแจ้งคู่กรณีให้บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบไม่ได้ บริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

กับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายอุทัยก าลังขับรถยนต์กลับบ้าน มีรถยนต์ของนายเด่นขับล้ าช่องทาง
มา เป็นเหตุให้นายอุทัยตกใจจึงหักหลบรถยนต์โดยไม่เกิดเหตุชนกันแต่รถยนต์ของนายอุทัยตกลงข้างทางพลิกคว่ า 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถนายอุทัย 

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

ภัยกับบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นางสาวทองสร้อยก าลังขับรถยนต์ไปหาเพื่อน มีรถยนต์ของนาย  
ทองก้อนเฉี่ยวชนกับรถยนต์นายเด่นชัย ท าให้รถยนต์ของนายทองก้อนไถลไปชนกับรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยที่
ก าลังขับตามมา สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายเด่นชัยประมาทแต่นายเด่นชัยขับรถยนต์หลบหนีไปและไม่มีใครจ า
ทะเบียนรถยนต์ของนายเด่นชัยได้ กรณีนี้คู่กรณีของรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยคือ รถยนต์ของนายทองก้อน ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวทองสร้อย 

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-48     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

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. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นางสาวสวยขับรถยนต์ที่มีประกันภัยไปชนกับรถยนต์คู่กรณี ซึ่งนางสาวสวย
เป็นฝ่ายผิด กรณีนี้นางสาวสวยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 

(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  
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(3)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

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. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นางสาวสวยขับรถยนต์ที่มีประกันภัยไปชนกับรถยนต์คู่กรณี ซึ่งนางสาวสวย
เป็นฝ่ายผิด กรณีนี้นางสาวสวยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 

(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  
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(3)  การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบ ารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น  

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

ปัจจุบันการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นการประกันภัยที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมและยังน าเสนอผ่านช่องทางธนาคาร 
เทเลมาร์เก็ตติ้ง และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถึง เพศ 
อายุ อาชีพ พฤติกรรมการด าเนินชีวิต รายได้ เป็นต้น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงเป็นแบบประกันภัยที่
สามารถขายได้ง่าย ซื้อซ้ าได้ สามารถปรับให้มีความหลากหลายได้  

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค าภาษาอังกฤษใช้ว่า “Personal Accident Insurance” ค าย่อคือ 
“P.A.” ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่ งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Personal Accident Insurance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 
ส านักงาน คปภ. จึงออกเป็นค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพแบบอัตโนมัติ (File and Use) เป็นการ
อนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเสนอขายให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ณ เวลาที่  คปภ. ประทับตรารับเรื่อง 
ค าขอรับความเห็นชอบ ไม่ต้องรอให้ถึงกระบวนการรับความเห็นชอบ ณ ปัจจุบันมีประกาศท้ังในส่วนของแบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว6 โดยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติแบ่งกรมธรรม์
ประกันภัยเป็น 2 ประเภท คือ  

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี)  
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตร

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการช าระเบี้ยประกันภัย  
 
 
 
6 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
1. แบบช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 
2. แบบช าระเบี้ยประกันภัยรายปี  

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 11 ข้อ ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 17 ข้อ  
มีค านิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในการตีความ 
ค านิยามใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา 11 ค า 
นิยาม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล เวชกรรมคลินิก 
มาตรฐานทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที ่
จ าเป็นและสมควร ความจ าเป็นทาง 
การแพทย์ ปีกรมธรรม์ประกันภัย  
และการก่อการร้าย 

ข้อก าหนดทั่วไป เงื่อนไขและข้อก าหนดมี 11 ข้อ  เงื่อนไขและข้อก าหนดมี 14 ข้อ  
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส าคัญ 
5 ข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ตีความและใช้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สัญญาประกันภัย  
2. การตรวจทางการแพทย์ 
3. ผู้รับประโยชน์ 
4. การช าระเบี้ยประกันภัย 
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
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มีค านิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด 
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

ปัจจุบันการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นการประกันภัยที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มุ่งเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมและยังน าเสนอผ่านช่องทางธนาคาร 
เทเลมาร์เก็ตติ้ง และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถึง เพศ 
อายุ อาชีพ พฤติกรรมการด าเนินชีวิต รายได้ เป็นต้น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงเป็นแบบประกันภัยที่
สามารถขายได้ง่าย ซื้อซ้ าได้ สามารถปรับให้มีความหลากหลายได้  

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค าภาษาอังกฤษใช้ว่า “Personal Accident Insurance” ค าย่อคือ 
“P.A.” ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่ งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(Personal Accident Insurance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 
ส านักงาน คปภ. จึงออกเป็นค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพแบบอัตโนมัติ (File and Use) เป็นการ
อนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเสนอขายให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ณ เวลาที่  คปภ. ประทับตรารับเรื่อง 
ค าขอรับความเห็นชอบ ไม่ต้องรอให้ถึงกระบวนการรับความเห็นชอบ ณ ปัจจุบันมีประกาศทั้งในส่วนของแบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว6 โดยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติแบ่งกรมธรรม์
ประกันภัยเป็น 2 ประเภท คือ  

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี)  
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตร

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการช าระเบี้ยประกันภัย  
 
 
 
6 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
1. แบบช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 
2. แบบช าระเบี้ยประกันภัยรายปี  

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 11 ข้อ ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 17 ข้อ  
มีค านิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในการตีความ 
ค านิยามใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา 11 ค า 
นิยาม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล เวชกรรมคลินิก 
มาตรฐานทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที ่
จ าเป็นและสมควร ความจ าเป็นทาง 
การแพทย์ ปีกรมธรรม์ประกันภัย  
และการก่อการร้าย 

ข้อก าหนดทั่วไป เงื่อนไขและข้อก าหนดมี 11 ข้อ  เงื่อนไขและข้อก าหนดมี 14 ข้อ  
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส าคัญ 
5 ข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ตีความและใช้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สัญญาประกันภัย  
2. การตรวจทางการแพทย์ 
3. ผู้รับประโยชน์ 
4. การช าระเบี้ยประกันภัย 
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
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ค านิยามใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา 11 ค า 
นิยาม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 
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3. ผู้รับประโยชน์ 
4. การช าระเบี้ยประกันภัย 
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1.1.1 อุบัติเหตุ ค าว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยก าลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น ค าว่าอุบัติเหตุส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
3) โดยตรงและโดยเอกเทศ (Directly And Solely) 
4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ 
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 18 ข้อ  ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข 
เพิ่มเติมจากเดิม 5 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  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เอกสารแนบท้าย - เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ  
- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ  
แต่แยกเป็น อ.บ.3.1-3.5 

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบอัตโนมัติเท่านั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน และจะอธิบายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุอีก 2 กรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ คปภ. พัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชน 
ทุกคนรวมถึงผู้พิการที่สามารถเข้าถึงได้ ในเร่ืองที่ 3.7 คือ 

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อ  

คนพิการ 300  
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1.1.1 อุบัติเหตุ ค าว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยก าลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น ค าว่าอุบัติเหตุส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
3) โดยตรงและโดยเอกเทศ (Directly And Solely) 
4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ 
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 18 ข้อ  ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข 
เพิ่มเติมจากเดิม 5 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  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เอกสารแนบท้าย - เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ  
- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ  
แต่แยกเป็น อ.บ.3.1-3.5 

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบอัตโนมัติเท่านั้น เนื่องจากมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน และจะอธิบายกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุอีก 2 กรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ คปภ. พัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชน 
ทุกคนรวมถึงผู้พิการที่สามารถเข้าถึงได้ ในเร่ืองที่ 3.7 คือ 

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อ  

คนพิการ 300  
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อุบัติเหตุอีก 2 กรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ คปภ. พัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชน 
ทุกคนรวมถึงผู้พิการที่สามารถเข้าถึงได้ ในเร่ืองที่ 3.7 คือ 

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อ  

คนพิการ 300  
 

 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-53 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1.1.1 อุบัติเหตุ ค าว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยก าลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น ค าว่าอุบัติเหตุส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
3) โดยตรงและโดยเอกเทศ (Directly And Solely) 
4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ 
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วัน
หนึ่งไปยกของเพื่อจะน าขึ้นไปเก็บที่ชั้น 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังท าให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
ค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาท าให้แขนหักต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอ่ืนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8 

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

เริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ 
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
 
 
8 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546 
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ 

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ 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 การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  
1.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  อ.บ.1 

และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้  
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2 

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสุทินเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ าต้องน าส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

วนัหนึง่ไปยกของเพือ่จะน�าขึน้ไปเก็บท่ีชัน้
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วัน
หนึ่งไปยกของเพื่อจะน าขึ้นไปเก็บที่ชั้น 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังท าให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
ค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาท าให้แขนหักต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอ่ืนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8 

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

เริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ 
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
 
 
8 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546 
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ 

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ 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 การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  
1.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  อ.บ.1 

และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้  
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2 

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสุทินเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ าต้องน าส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 
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2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ท ากับข้าวถูกมีดท าครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามท าให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ 
600,000 บาท  

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจ าตามปรกติ และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 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
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-57 
 

ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2 
 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

เสียชีวิต 100% 100% 
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง   
 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้เท้า หรือสายตาสองข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60% 60% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60% 60% 
 สายตาหนึ่งข้าง 60% 60% 
 หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้  50% - 
 หูหนวกหนึ่งข้าง 15% - 
 นิ้วห้วแม่มือ(ท้ังสองข้อ) 25% - 
 นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สามข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สองข้อ) 8% - 
 นิ้วช้ี (หนึ่งข้อ) 4% - 
 นิ้วอ่ืนแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ี 5% - 
 นิ้วหัวแม่เท้า 5% - 
 นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่เท้า 1% - 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% 100% 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 50% - 
ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีซื้อ) ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุม้ครอง 
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3-56     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ท ากับข้าวถูกมีดท าครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามท าให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ 
600,000 บาท  

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจ าตามปรกติ และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 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
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2 
 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

เสียชีวิต 100% 100% 
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง   
 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้เท้า หรือสายตาสองข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60% 60% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60% 60% 
 สายตาหนึ่งข้าง 60% 60% 
 หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้  50% - 
 หูหนวกหนึ่งข้าง 15% - 
 นิ้วห้วแม่มือ(ท้ังสองข้อ) 25% - 
 นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สามข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สองข้อ) 8% - 
 นิ้วช้ี (หนึ่งข้อ) 4% - 
 นิ้วอ่ืนแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ี 5% - 
 นิ้วหัวแม่เท้า 5% - 
 นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่เท้า 1% - 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% 100% 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 50% - 
ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีซื้อ) ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุม้ครอง 
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ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้ 

(1)  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ 

(2)  ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ความหมายเหมือนกับข้อ 1 ข้างต้น เพียงแต่ว่าความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ ต่อมา
อาการทุเลาเบาบางลง นายเขียวจึงได้ท าการถอดเฝือกออกแล้ว แต่แพทย์ยังให้ใส่ผ้าเพื่อกระชับบริเวณข้อเท้า 
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นคร้ังๆ  

ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ 
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

(3)  ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุส าหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ 
ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
การฝังเข็ม 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

(4)  กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้ าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จ าเป็นต้องรักษาโดยการท าให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

ภายหลังที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจ ากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นส าหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น 
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ข. ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่  
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น  โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตาราง 
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ส าหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชนส์ าหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช-
กรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย  
ไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกค าสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จ านวน 1 วันส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจ านวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม  
 
 
 9 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-58     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้ 

(1)  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ 

(2)  ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ความหมายเหมือนกับข้อ 1 ข้างต้น เพียงแต่ว่าความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ ต่อมา
อาการทุเลาเบาบางลง นายเขียวจึงได้ท าการถอดเฝือกออกแล้ว แต่แพทย์ยังให้ใส่ผ้าเพื่อกระชับบริเวณข้อเท้า 
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นคร้ังๆ  

ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ 
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

(3)  ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุส าหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ 
ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
การฝังเข็ม 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

(4)  กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้ าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จ าเป็นต้องรักษาโดยการท าให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

ภายหลังที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจ ากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นส าหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น 
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ข. ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่  
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น  โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตาราง 
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ส าหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชนส์ าหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช-
กรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย  
ไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกค าสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จ านวน 1 วันส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจ านวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม  
 
 
 9 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-60     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่อหุ้ มไขสันหลัง 
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) 
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน 

(6)  อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม 
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

ก. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ  รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน  
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่ก าหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า 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 จ ากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เม่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-61 
 

เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิจการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด 
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  
เล่นบันจีจัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ก าลังขึ้นหรือก าลังลง  
3) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
7) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการด าน้ าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า แต่สายถังอากาศขาด
ท าให้นายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็น “เจ้าชายนิทรา” 
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน
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3-60     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่อหุ้ มไขสันหลัง 
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) 
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน 

(6)  อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม 
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

ก. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ  รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน  
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่ก าหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า 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 จ ากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เม่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-61 
 

เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิจการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด 
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  
เล่นบันจีจัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ก าลังขึ้นหรือก าลังลง  
3) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
7) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการด าน้ าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า แต่สายถังอากาศขาด
ท าให้นายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็น “เจ้าชายนิทรา” 
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน
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ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ต่างบันดาลโทสะและต่อสู้กัน นางสมทรงได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหัก กรณีนี้ถือว่า  
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระแล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 
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5) การจ ากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น  

1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มส าหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้  

1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา  

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 หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง 
6) อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกายเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมส าหรับ 
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟันที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม 
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
 

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
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3-62     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ต่างบันดาลโทสะและต่อสู้กัน นางสมทรงได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหัก กรณีนี้ถือว่า  
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระแล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-63 
 

5) การจ ากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น  

1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มส าหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้  

1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา  

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 หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง 
6) อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกายเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมส าหรับ 
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟันที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม 
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
 

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
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3-64     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร  
 หรือบัตรเครดิต) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว  

เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภัยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ช าระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

(1)  ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 
(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท การไม่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อๆ ไปนั้นจะท าให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่ 
2 เดือนขึ้นไป 

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
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2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบคุคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล 
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ 

2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยท า
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน  
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-64     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร  
 หรือบัตรเครดิต) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว  

เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภัยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ช าระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

(1)  ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 
(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท การไม่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อๆ ไปนั้นจะท าให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่ 
2 เดือนขึ้นไป 

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-65 
 

2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบคุคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล 
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ 

2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยท า
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน  
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

 
 

�� 1.indd   129 4/10/2563 BE   3:59 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-66     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับช าระ
แล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้นจึงต้องก าหนด
เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการช าระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้  
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ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงก าหนดช าระในวันครบรอบเดือนของการช าระเบี้ยประกันภัย
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5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
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อุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย 
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน 
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
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(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับช าระ
แล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้นจึงต้องก าหนด
เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการช าระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้  

(1)  เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องช าระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ 
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงก าหนดช าระในวันครบรอบเดือนของการช าระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจะท าการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตตามที่ผู้เอาประกันภัย  
ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ และหากมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน  ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3)  ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในเดือนใดได้ 
บริษัทจะผ่อนผัน โดยน ายอดค้างช าระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป หากหลังจากนั้น บริษัทยังคง 
ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุ้มครองจะเป็นอันสิ้นสุด ณ วันครบรอบเดือนที่เบี้ยประกันภัยที่ได้
ช าระไว้เป็นครั้งสุดท้าย แต่หากบริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับ
ความคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยนั้น 

4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในบางกรณีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ระยะเวลาคุ้มครอง 

5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น 
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

6) สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเงื่อนไขเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย 
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปท่ีบัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน 
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

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

งานอดิเรก 

ฐานะทาง
การเงิน 

ประวัติการ
เรียกร้อง 

สุขภาพ 

อาย ุ

อาชีพ 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   
  
 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้นๆ แก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจ ากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมท้ังการรักษาพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม 
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป ( Individual or Group of Tourists) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งส าหรับตนเอง ครอบครัว หรือ  
หมู่คณะ 

2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาส าหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทน าเที่ยว 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทน าเที่ยวจะเป็นผู้จัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้นๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ ( International Travel Insurance) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยอัตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ในเร่ืองนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดล าดับโดย 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 

(1)  กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย 
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เร่ิมต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะก าลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   
  
 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้นๆ แก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจ ากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมทั้งการรักษาพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม 
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป ( Individual or Group of Tourists) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งส าหรับตนเอง ครอบครัว หรือ  
หมู่คณะ 

2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาส าหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทน าเที่ยว 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทน าเที่ยวจะเป็นผู้จัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้นๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ ( International Travel Insurance) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยอัตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ในเร่ืองนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดล าดับโดย 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 

(1)  กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย 
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เร่ิมต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะก าลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย 
 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่ 
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะก าลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกท าให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

1.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  
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การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ 
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
(5)  การแท้งลูก  
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย 
 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่ 
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะก าลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกท าให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

1.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-71 
 

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ 
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
(5)  การแท้งลูก  
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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 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขณะนางสาวอรทัยก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นางสาวอรทัยก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย  
(2)  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
(3)  ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
(4)  ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(5)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(6)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิตไปเที่ยวเกาะพะงันกับเพื่อนๆ ขณะนายผานิตก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นายผานิตก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ในขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตาม 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-73 
 

1.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) พาหนะในการเดินทาง 
5) สถานที่ปลายทาง 
6) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic. or.th และ https://www.tgia.org)  
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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 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขณะนางสาวอรทัยก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นางสาวอรทัยก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย  
(2)  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
(3)  ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
(4)  ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(5)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(6)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิตไปเที่ยวเกาะพะงันกับเพื่อนๆ ขณะนายผานิตก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นายผานิตก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ในขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตาม 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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1.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) พาหนะในการเดินทาง 
5) สถานที่ปลายทาง 
6) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic. or.th และ https://www.tgia.org)  
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เคร่ืองบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบินที่
ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก ่

(1)  กรณีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ยวด้วยตนเองก่อน 
หรอืหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ  เวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น 
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เคร่ืองบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบินที่
ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก ่

(1)  กรณีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ยวด้วยตนเองก่อน 
หรอืหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ  เวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น 
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
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 จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน 
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
ก าลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้ 
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก 
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(2)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(3)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
(4)  ขณะเข้ามาหรือพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
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แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้
แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

4) การค านวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการท าประกันภัยเป็นรายปี 
บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะท าการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยค านวณ
จากจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง 

2.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
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 จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน 
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
ก าลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้ 
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก 
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(2)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(3)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
(4)  ขณะเข้ามาหรือพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
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แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้
แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

4) การค านวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการท าประกันภัยเป็นรายปี 
บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะท าการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยค านวณ
จากจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง 

2.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย  

1)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)  

2)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจ านวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด  

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมี
นัยส าคัญเพียงพอที่ท าให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล 
หรือรักษา  

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

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 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน 
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 

ข้อยกเว้น 
(1)  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(2)  การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด  
(3)  การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

เสพติด โรคทางพันธุกรรม 
(5)  การรักษาใดๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร  
(6)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด 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)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ 
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม  

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น
หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย  

1)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)  

2)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจ านวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด  

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมี
นัยส าคัญเพียงพอที่ท าให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล 
หรือรักษา  

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

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 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน 
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 

ข้อยกเว้น 
(1)  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(2)  การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด  
(3)  การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

เสพติด โรคทางพันธุกรรม 
(5)  การรักษาใดๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร  
(6)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด 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)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ 
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม  

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น
หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
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(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จน ไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม 
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ  กรณี 
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน า
ของบริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้าย  เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  หรือเพื่อน าผู้ เอาประกันภัยกลับ 
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท 

4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง 
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ 
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ด าเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

1) ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้น  
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง 

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

(1)  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
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(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จน ไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม 
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ  กรณี 
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน า
ของบริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้าย  เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  หรือเพื่อน าผู้ เอาประกันภัยกลับ 
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท 

4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง 
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ 
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ด าเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

1) ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้น  
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง 

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

(1)  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ  หรือหน่วย-งานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท 

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

3.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน 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. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเก่ียวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เม่ือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วย-งานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท 

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

3.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน 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. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเก่ียวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เม่ือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 
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2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

(1)  คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(2)  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น

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) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 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
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-84     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

(1)  คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(2)  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น

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) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 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
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-85 
 

พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพ่ือการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(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
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(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
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org  
 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรม) 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
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) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  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 หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org  
 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรม) 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
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 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-93 
 

2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  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 หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล
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แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 
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แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพ่ือการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
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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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
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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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 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
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซ่ึงการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 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
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพ่ือการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  
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3-106     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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3-106     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ท่ีบ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-107 
 

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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3-108     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-111 
 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 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) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-111 
 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 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) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

�� 1.indd   177 4/10/2563 BE   3:59 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-114     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

บรรณานุกรม 
 
 
งามตา เขมะจิโต. (2557). การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศ

ภัย (ภาคสมทบ) ในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ: สถาบันประกันภัยไทย.  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2552). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 11/2552 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความ

กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.  

   . (2551). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย. 
   . (2544). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท. 
   . (2560). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์. 
   . (2551). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

ส าหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use).  
   . (2557). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Day Case). 

คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด. (2544-2546). คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
ฐิติวดี ชัยวัฒน์. (2556). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย. กรุงเทพฯ. 
บุษรา อ๊ึงภากรณ์. (2554). การประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันชีวิตไทย. 
วิวัฒน์ชัย อมรกุล. (2557: 6/1-6/12). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประเภทของการประกันภัย หลักสูตร

วิชาชีพการประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในส่วนภูมิภาค. สถาบันประกันภัยไทย.  
  . (2560). กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, จาก https://www.tgia.org/ 

health/index-TH_9  
สากล ธนสัตยาวิบูล. (2538). หลักการประกันภัย (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสัน เพรส. 
อ านวย สุภเวชย์. (2551). ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์กรุงธนพัฒนา 

จ ากัด.  
 
 

 
 

บทที่ 4  
การจัดการพิจารณารับประกันภัย 

 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 1.indd   178 4/10/2563 BE   3:59 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-114     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 
 

บรรณานุกรม 
 
 
งามตา เขมะจิโต. (2557). การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศ

ภัย (ภาคสมทบ) ในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ: สถาบันประกันภัยไทย.  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2552). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 11/2552 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความ

กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.  

   . (2551). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย. 
   . (2544). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท. 
   . (2560). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์. 
   . (2551). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

ส าหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use).  
   . (2557). ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Day Case). 

คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด. (2544-2546). คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
ฐิติวดี ชัยวัฒน์. (2556). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย. กรุงเทพฯ. 
บุษรา อ๊ึงภากรณ์. (2554). การประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันชีวิตไทย. 
วิวัฒน์ชัย อมรกุล. (2557: 6/1-6/12). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประเภทของการประกันภัย หลักสูตร

วิชาชีพการประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในส่วนภูมิภาค. สถาบันประกันภัยไทย.  
  . (2560). กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, จาก https://www.tgia.org/ 

health/index-TH_9  
สากล ธนสัตยาวิบูล. (2538). หลักการประกันภัย (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสัน เพรส. 
อ านวย สุภเวชย์. (2551). ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์กรุงธนพัฒนา 

จ ากัด.  
 
 

 
 

บทที่ 4  
การจัดการพิจารณารับประกันภัย 

 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 1.indd   179 4/10/2563 BE   3:59 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
บทท่ี 4 การพิจารณารับประกันภัย                 ตว. 1 

(1 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

4.1  ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
4.2  หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
4.3  กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
4.4  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย  เนื่องจากการรับ
ประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้ โดยการคัดเลือกภัยและ
ป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

2. การพิจารณารับประกันภัยมีหลักการพื้นฐานส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 1) รับประกันภัยที่มี
จ านวนมากพอ 2) รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 3) รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยรวมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 4) มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 5) ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 6) มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
และหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 7) ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการรับประกันภัย การ
สร้างอัตราและการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทเดียวกัน และ 8) ค านึงถึงผลการรับ
ประกันภัยที่ดีเสมอ 

3. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
เก่ียวกับคุณลักษณะของภัย และสภาวะภัยที่ได้รับจากเอกสารการขอเอาประกันภัยและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจใน
การรับประกันภัย  

4. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทในการชักชวนให้บุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การคัดเลือกภัย 2) 
การเก็บเบี้ยประกันภัย และ 3) การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่
รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

 
 
 
 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-3 
 
 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
บทท่ี 4 การพิจารณารับประกันภัย                 ตว. 1 

(1 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

4.1  ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
4.2  หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
4.3  กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
4.4  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย  เนื่องจากการรับ
ประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้ โดยการคัดเลือกภัยและ
ป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

2. การพิจารณารับประกันภัยมีหลักการพื้นฐานส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 1) รับประกันภัยที่มี
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3. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
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4. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทในการชักชวนให้บุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
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การเก็บเบี้ยประกันภัย และ 3) การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่
รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัย  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  -431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  -487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
             ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีต การพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย
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การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีต การพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัย  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  -431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  -487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
             ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีต การพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย
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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
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เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีต การพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
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4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์ 
มาใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน านวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน การใช้  
ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ก็คงไม่
จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
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ที่ดี ได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และเมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่าง
ถูกต้อง  

มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
Emerson Cammack, 1980, p. 590) 

2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่  
2) ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
นั้น (Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 

3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับภัยหรือไม่ และหากรับบริษัทจะ
รับไว้เป็นจ านวนเท่าใด และด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก https://www.irmi. 
com/online/insurance-glossary)  

4) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการจ าแนกภัย การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและ
การคัดเลือกภัย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-under 
writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร (Australian and New Zealand Institute of Insurance 
and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงของภัยที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้องก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 
 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
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ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์ 
มาใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน านวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน การใช้  
ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ก็คงไม่
จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
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มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
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2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่  
2) ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
นั้น (Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 
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writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
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and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
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ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้องก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 
 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
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กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อมประกอบด้วย
ทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไรได้มากบ้าง  
น้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่า แนวคิดดังกล่าว
ปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 
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ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ ว่า ภัยที่ไม่ดีต้องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มข้ึน เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเร่ือยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับ
ประกันภัยมากเกินไป เม่ือเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็
จะมีผู้ขอเอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่ง
จะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความเสี่ยง
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ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 

�� 1.indd   186 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อมประกอบด้วย
ทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไรได้มากบ้าง  
น้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่า แนวคิดดังกล่าว
ปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 

 

4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อมประกอบด้วย
ทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไรได้มากบ้าง  
น้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่า แนวคิดดังกล่าว
ปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-9 
 
 
ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ ว่า ภัยที่ไม่ดีต้องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มข้ึน เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเร่ือยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับ
ประกันภัยมากเกินไป เม่ือเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็
จะมีผู้ขอเอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่ง
จะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความเสี่ยง
ภัยสูงกว่าระดับมาตรฐานปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องการที่จะท าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ าท่วม ด้วย
เหตุผลว่าหากเกิดน้ าท่วมขึ้น ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว การรับประกันภัย
จ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมน าไปสู่การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  

ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่แออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน ก็ย่อม
ต้องการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจาก
อาคารบ้านเรือนอ่ืนๆ ย่อมไม่เห็นความจ าเป็นที่จะซื้อความคุ้มครองดังกล่าว  

ตัวอย่างที่ 4.3 เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประชาชนที่ไม่เคยท าประกันภัย
เลย หรือเคยท าประกันภัยทรัพย์สินแต่ไม่ได้ซื้อภัยน้ าท่วมไว้ ตื่นตัวที่จะซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ าท่วมกัน
มากมาย แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะหากรับประกันภัย บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียสูงกว่าปกติ  
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่ งท าให้อัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอื่นๆ จากตัวแทนประกันวินาศ
ภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัย ความ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว ตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็อาจจะ 
จูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน จึงเข้า
ข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดีระหว่าง
การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับประกันภัยที่มี
ผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-11 
 
 

เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทนที่
น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยง
ภัยโดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎ
ว่าด้วยจ านวนมากไวว้่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเปน็พื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่ งท าให้อัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอื่นๆ จากตัวแทนประกันวินาศ
ภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัย ความ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว ตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็อาจจะ 
จูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน จึงเข้า
ข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดีระหว่าง
การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับประกันภัยที่มี
ผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  
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เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทนที่
น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยง
ภัยโดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎ
ว่าด้วยจ านวนมากไวว้่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเปน็พื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย
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ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย  อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่
เหตุการณ์ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัย 
ที่มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติบ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ ตัวแทนประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากข้ึนในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมในการท า
ก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย  
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
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ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย  อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่
เหตุการณ์ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัย 
ที่มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติบ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ ตัวแทนประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากข้ึนในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมในการท า
ก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย  
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
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 3.2 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 
หรือช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่
นั้นสูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และการ
เสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดบัชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่ปรกติ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 

การเสีย่งภัยที่ยอมรับ 
(Preferred Risks) 

การเสีย่งภัยปรกต ิ
(Standard Risks) 

การเสีย่งภัยที่สูงกว่าปรกต ิ
(Sub-standard Risks) 
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การเสีย่งภัยที่สูงกว่าปรกต ิ
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 
หรือช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่
นั้นสูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
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กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 
หรือช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
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4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่
นั้นสูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 

 

4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และการ
เสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดบัชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่ปรกติ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 

การเสีย่งภัยที่ยอมรับ 
(Preferred Risks) 

การเสีย่งภัยปรกต ิ
(Standard Risks) 

การเสีย่งภัยที่สูงกว่าปรกต ิ
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 
หรือช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่
นั้นสูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 

�� 1.indd   193 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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คุ้มครอง หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
รับคืนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้
ในการคาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มี
โอกาสผิดจากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้นมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเองด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลั กเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่วา่จะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านตัวแทน
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้เบี้ ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 

 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85 เป็น
ร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 250,000/ 
250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายใน
อดีตที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความ
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85 เป็น
ร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 250,000/ 
250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายใน
อดีตที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความ
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-17 
 
 
คุ้มครอง หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
รับคืนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้
ในการคาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มี
โอกาสผิดจากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้นมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเองด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลั กเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่วา่จะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านตัวแทน
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้เบี้ ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85 เป็น
ร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 250,000/ 
250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายใน
อดีตที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความ
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
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สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
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  แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาแล้วว่า งานที่ตัดสินใจรับประกันภัยนั้นเป็นการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทเอง แต่จ าเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทอาจหาทาง
ออกโดยการเอาประกันภัยต่อออกไปในสัดส่วนที่สูง หากเกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยต่อก็จะมีส่วนร่วมรับ
ความเสียหาย 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยควรค านึงเสมอว่า งานที่รับเข้ามานั้นควรจะเป็นงานที่มีคุณภาพและมี
โอกาสในการท าก าไร โดยให้ถือเสมือนว่างานที่รับมานั้นเป็นส่วนของตนเองทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเอาประกันภัยต่อ
ออกไปก็ตาม เพราะงานที่มีคุณภาพคืองานที่มีโอกาสได้ก าไร ย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อบริษัท และหากมีการเอา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทประกันภัยต่อมีผลก าไรตามไปด้วย และเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัท
ประกันภัยต่อได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทประกันวินาศภัยเพิกเฉยต่อการรับงานที่มีคุณภาพและหวังที่จะ
โอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยต่อ ผลการรับประกันภัยย่อมไม่ดี  และในไม่ช้าบริษัทประกันภัยต่อก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในของสัญญาประกันภัยต่อซึ่งท าให้บริษัทเสียประโยชน์ได้  
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 
  

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
 

3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
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3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 
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 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยท า
การเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและพิจารณา
ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่ใน  
ใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) 

กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติ  
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่
จัดท าโดย บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็น 
จิตวิสัย (Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ 
ของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่  
ในสภาพดีเลิศ ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่
การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลที่ได้รับมาด้วย  

การเสนอขอเอา 
ประกันภัย 

การรวบรวม 

ข้อมูล ไม ่

ใช่ 

แหล่งข้อมูล 

เพียงพอ 

การวิเคราะห์และประเมิน 
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยท า
การเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและพิจารณา
ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่ใน  
ใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) 

กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติ  
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่
จัดท าโดย บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็น 
จิตวิสัย (Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ 
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ในสภาพดีเลิศ ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่
การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลที่ได้รับมาด้วย  
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การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยท า
การเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและพิจารณา
ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่ใน  
ใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) 

กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติ  
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่
จัดท าโดย บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็น 
จิตวิสัย (Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ 
ของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่  
ในสภาพดีเลิศ ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่
การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลที่ได้รับมาด้วย  

การเสนอขอเอา 
ประกันภัย 

การรวบรวม 

ข้อมูล ไม ่

ใช่ 

แหล่งข้อมูล 

เพียงพอ 

การวิเคราะห์และประเมิน 
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 

 
 

ภาพที ่4.5 การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล 
 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้ว การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือ
ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ  
1) คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ  
1) คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยท า
การเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและพิจารณา
ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่ใน  
ใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) 

กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติ  
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่
จัดท าโดย บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็น 
จิตวิสัย (Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ 
ของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่  
ในสภาพดีเลิศ ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่
การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลที่ได้รับมาด้วย  

การเสนอขอเอา 
ประกันภัย 

การรวบรวม 

ข้อมูล ไม ่

ใช่ 

แหล่งข้อมูล 

เพียงพอ 

การวิเคราะห์และประเมิน 
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 

 
 

ภาพที ่4.5 การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล 
 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้ว การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือ
ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ  
1) คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคาร  
ก็เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมี  
ยางรถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น  
ในท านองเดียวกันสายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็น  
ที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอา
ประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้
บอดแล้วไปแจ้งว่าเกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย  มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้ว
นั้น มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจาก 
มีโอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่าดี
ที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีการที่ อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่เสนอขอเอาประกันภัย
มานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่ต้องยกเว้น
ตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคาร  
ก็เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมี  
ยางรถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น  
ในท านองเดียวกันสายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็น  
ที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอา
ประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้
บอดแล้วไปแจ้งว่าเกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย  มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้ว
นั้น มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจาก 
มีโอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่าดี
ที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีการที่ อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่เสนอขอเอาประกันภัย
มานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่ต้องยกเว้น
ตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่า 
ถ้าเลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2) มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3) ความสัมพันธ์กับตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท  
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-25 
 
 
    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  
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4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่า 
ถ้าเลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2) มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3) ความสัมพันธ์กับตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท  
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 
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    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค. จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
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   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณบ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลา
กลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็น
กรมธรรม์แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่
อาศัยนั้น รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัย
ด้านกายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกันภัย 
(Protection) และภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง -
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการ 
มุ่งร้าย หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างข้ึนใหม่ 
หรือราคาตลาด 
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค. จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
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   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณบ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลา
กลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็น
กรมธรรม์แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่
อาศัยนั้น รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัย
ด้านกายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกันภัย 
(Protection) และภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง -
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการ 
มุ่งร้าย หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างขึ้นใหม่ 
หรือราคาตลาด 
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   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของ
ภัย มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึง
เร่ืองต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-29 
 
 
  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและผล
ก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ  หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
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   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของ
ภัย มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึง
เร่ืองต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 
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  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและผล
ก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ  หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
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  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานท่ัวไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) เป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความอันเป็น
การแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอาประกันภัย และ
ถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ในสถานการณ์
ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่ต้องการให้ผู้ขอเอา
ประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบค าถามครบถ้วนก็ถือ
เป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัย  หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอื่นๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-31 
 
 

4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย  เช่น การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
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  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานทั่วไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) เป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความอันเป็น
การแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอาประกันภัย และ
ถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ในสถานการณ์
ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่ต้องการให้ผู้ขอเอา
ประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบค าถามครบถ้วนก็ถือ
เป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัย  หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอื่นๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย  เช่น การเปล่ียนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 1.indd   209 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท” 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงกระท าการในนามของบริษัท โดยเป็ น 
“ผู้แทน” ของบริษัทประกันวินาศภัย การจะท าการดังกล่าวได้นั้น บุคคลนั้นต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศ
ภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโดยปกติจะได้มีสัญญากับบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ (ตัวอย่างสัญญาตัวแทนแสดงใน
ภาคผนวก)  

ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจจะท าหน้าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเพียงการชักชวนให้บุคคลมาท าสัญญา
ประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัดได้โดยเป็นผู้ท าสัญญาประกันภัยในนามของบริษัท ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจาก
บริษัท ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 66 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) นอกจากนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยยังสามารถรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันวินาศภัยได้
ด้วยโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) 
 
1. บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยด้านการพิจารณารับประกันภัย 
 ตามปกติแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดจะมีหน่วยงานท าหน้าที่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยในเร่ืองส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการขาย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการ
บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ส าหรับบทบาทและหน้าที่ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยมี 3 ประการ เท่านั้นได้แก่  

1.1  การคัดเลือกภัย 
1.2 การเก็บเบี้ยประกันภัย 
1.3 การดูแลผู้เอาประกันภัย 
1.1 การคัดเลือกภัย ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท าหน้าที่แทนบริษัทต้นสังกัด จึงถือได้ว่าเป็น 

ผู้พิจารณาคัดเลือกภัยขั้นต้น หรือเป็นผู้คัดกรองภัยที่ดีให้แก่บริษัทนั่นเอง การคัดกรองภัยในที่นี้ก็คือการสรรหาลูกค้า  
ผู้ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจรับประกันภัยก็คือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 จากกระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่ 4.3 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 
ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล การเลือกและใช้วิธีการ และการติดตามผลการ
ตัดสินใจในการรับประกันภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในกระบวนการข้างต้นดังนี้ 
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 1.1.1 การหาข้อมูล การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัยมีหน้าที่ส าคัญในการหาข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดย 
   1) ท าความรู้จักลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลส าคัญๆ เช่น อายุ อาชีพ การท างาน หรือ
กิจการของลูกค้า เป็นต้น  
   2) ศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด ตัวแทนประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์
ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดังนั้นจึงควรน าเสนอความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย 
เป็นต้น หรือในบางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนจึงท าให้ระบุความต้องการคว ามคุ้มครองได้ 
ไม่ครบถ้วนด้วย ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงความ
คุ้มครองอัคคีภัยเท่านั้น แต่ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความ
เสี่ยงจากน้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยเนื่องจากน้ าด้วย  
  ในการหาลูกค้าเพื่อท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องไม่กระท าการ
ต่อไปนี้3 
    (1)  ชักชวนผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 
    (2)  ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ
ประกันภัย 
    (3)  ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   3) พิจารณาถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า 
   4) แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หาก
จ าเป็นที่จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้
แนบไปกับใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น 
ความจริงและไม่เป็นการแถลงเท็จโดยให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จอาจจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญพอที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย 
   โดยสรุปในขั้นตอนนี้ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิตาม
กรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือ สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  
 
 

3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

�� 1.indd   210 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท” 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงกระท าการในนามของบริษัท โดยเป็ น 
“ผู้แทน” ของบริษัทประกันวินาศภัย การจะท าการดังกล่าวได้นั้น บุคคลนั้นต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศ
ภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโดยปกติจะได้มีสัญญากับบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ (ตัวอย่างสัญญาตัวแทนแสดงใน
ภาคผนวก)  

ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจจะท าหน้าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเพียงการชักชวนให้บุคคลมาท าสัญญา
ประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัดได้โดยเป็นผู้ท าสัญญาประกันภัยในนามของบริษัท ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจาก
บริษัท ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 66 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) นอกจากนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยยังสามารถรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันวินาศภัยได้
ด้วยโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) 
 
1. บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยด้านการพิจารณารับประกันภัย 
 ตามปกติแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดจะมีหน่วยงานท าหน้าที่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยในเร่ืองส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการขาย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการ
บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ส าหรับบทบาทและหน้าที่ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยมี 3 ประการ เท่านั้นได้แก่  

1.1  การคัดเลือกภัย 
1.2 การเก็บเบี้ยประกันภัย 
1.3 การดูแลผู้เอาประกันภัย 
1.1 การคัดเลือกภัย ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท าหน้าที่แทนบริษัทต้นสังกัด จึงถือได้ว่าเป็น 

ผู้พิจารณาคัดเลือกภัยขั้นต้น หรือเป็นผู้คัดกรองภัยที่ดีให้แก่บริษัทนั่นเอง การคัดกรองภัยในที่นี้ก็คือการสรรหาลูกค้า  
ผู้ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจรับประกันภัยก็คือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 จากกระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่ 4.3 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 
ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล การเลือกและใช้วิธีการ และการติดตามผลการ
ตัดสินใจในการรับประกันภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในกระบวนการข้างต้นดังนี้ 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-33 
 
 

 1.1.1 การหาข้อมูล การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัยมีหน้าที่ส าคัญในการหาข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดย 
   1) ท าความรู้จักลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลส าคัญๆ เช่น อายุ อาชีพ การท างาน หรือ
กิจการของลูกค้า เป็นต้น  
   2) ศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด ตัวแทนประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์
ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดังนั้นจึงควรน าเสนอความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย 
เป็นต้น หรือในบางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนจึงท าให้ระบุความต้องการคว ามคุ้มครองได้ 
ไม่ครบถ้วนด้วย ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงความ
คุ้มครองอัคคีภัยเท่านั้น แต่ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความ
เสี่ยงจากน้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยเนื่องจากน้ าด้วย  
  ในการหาลูกค้าเพื่อท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องไม่กระท าการ
ต่อไปนี้3 
    (1)  ชักชวนผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 
    (2)  ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ
ประกันภัย 
    (3)  ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   3) พิจารณาถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า 
   4) แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หาก
จ าเป็นที่จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้
แนบไปกับใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น 
ความจริงและไม่เป็นการแถลงเท็จโดยให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จอาจจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญพอที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย 
   โดยสรุปในขั้นตอนนี้ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิตาม
กรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือ สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  
 
 

3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เรื่อ ง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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4-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
   5)  ส่งมอบข้อมูลพร้อมทั้งใบค าขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเพื่อท าการวิเคราะห์และประเมินต่อไป หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยแจ้งว่า ข้อมูลที่
ได้มานั้นยังไม่เพียงพอหรือจ าเป็นต้องท าการส ารวจภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
  1.1.2 การสื่อสารกับลูกค้าถึงผลการตัดสินใจ เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจแล้วว่าจะ
รับประกันภัยหรือไม่ อย่างไร ก็จะแจ้งให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบ ซึ่งตัวแทนมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบถึงผลของการตัดสินใจพร้อมเหตุผล ในขณะเดียวกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของ
ลูกค้าเท่าที่จะท าได้ 
 หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจที่จะรับประกันภัยและลูกค้าตอบตกลง เจ้าหน้าที่ก็จะด าเนิน -
การออกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน
ระยะเวลาเท่าใด และจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทเมื่อใด 

เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็จะส่งให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อ
น าไปมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป ตัวแทนประกันวินาศภัยควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้ง
ให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน  
 1.2 การเก็บเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้อง
ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยและน าส่งบริษัทภายในก าหนดเวลาดังนี้4  
  1) ในจังหวัดที่มีส านักงานของบริษัทตั้งอยู่ ให้ส่งเบี้ยประกันภัยภายใน 3 วันตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเบี้ย
ประกันภัย 
  2) ในจังหวัดที่ไม่มีส านักงานของบริษัทตั้งอยู่ ให้ส่งเบี้ยประกันภัยต่อส านักงานแห่งใดก็ได้ ภายใน 7 วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย 
 ในการรับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
วินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 
 1.3 การดูแลผู้เอาประกันภัย หน้าที่นี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตามผล หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัย
ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอาประกันภัยอยู่
ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้าที่ส าคัญ ๆ มี
ดังต่อไปนี้ 
  1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 
 
 
 
 4 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การเก็บเบี้ยประกันภัย วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  
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  2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยน -
แปลงนั้นมีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้น ให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อด าเนินการต่อไป 
  3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุ
ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อส่งต่อให้ผู้เอาประกันภัย ยกเว้นในบางกรณี ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจขอให้บริษัท
ส่งใบเตือนต่ออายุตรงไปยังผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมายพบกับ
ผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่ง
ให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยยังต้องพิจารณา
ทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือควรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้ค าแนะน าต่อ  
ผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 
 
2. บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยด้านการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ตัวแทนประกัน
วินาศภัยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองส าคัญๆ ต่อไปนี้ 
 2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายของบริษัท เช่น งานประเภทใดที่บริษัทรับประกันภัยและไม่รับประกันภัย 
ข้อมูลใดบ้างที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพิจารณารับประกันภัย ภัยประเภทใดที่จ าเป็นต้องมีการส ารวจภัย เป็นต้น 
 2.2 หลักการพื้นฐานของสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย อาทิ หลักส่วนได้เสีย หลักความสุจริตอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าและตอบ  
ข้อซักถามของลูกค้าได้ 
 2.3 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของบริษัทต้นสังกัด ตามประเภทที่ตนสนใจและถนัด อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของความคุ้มครอง ข้อยกเว้น 
และเงื่อนไขที่ส าคัญๆ เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกเป็นเร่ืองส าคัญมาก 
เพราะลูกค้าจะคิดว่าเมื่อท าประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตาม
มูลค่าความเสียหาย หากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นใน
ภายหลัง ตัวอย่างเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่าลูกค้า
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะไม่มีความรู้ และเรื่องความเสี่ยงภัยที่ไม่อาจเอาประกันภัยได้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของปัญหาที่หยิบยกมาเพื่อความเข้าใจ  

ตัวอย่างที่ 4.11  ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยคิดว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 
50 ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่าการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นท าประกันภัยเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะลูกค้าจะคิดและเชื่อว่าเมื่อท า
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4-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
   5)  ส่งมอบข้อมูลพร้อมทั้งใบค าขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบอ่ืนๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเพื่อท าการวิเคราะห์และประเมินต่อไป หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยแจ้งว่า ข้อมูลที่
ได้มานั้นยังไม่เพียงพอหรือจ าเป็นต้องท าการส ารวจภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
  1.1.2 การสื่อสารกับลูกค้าถึงผลการตัดสินใจ เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจแล้วว่าจะ
รับประกันภัยหรือไม่ อย่างไร ก็จะแจ้งให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบ ซึ่งตัวแทนมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบถึงผลของการตัดสินใจพร้อมเหตุผล ในขณะเดียวกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของ
ลูกค้าเท่าที่จะท าได้ 
 หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจที่จะรับประกันภัยและลูกค้าตอบตกลง เจ้าหน้าที่ก็จะด าเนิน -
การออกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน
ระยะเวลาเท่าใด และจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทเมื่อใด 

เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็จะส่งให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อ
น าไปมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป ตัวแทนประกันวินาศภัยควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์
ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้ง
ให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน  
 1.2 การเก็บเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้อง
ก าหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยและน าส่งบริษัทภายในก าหนดเวลาดังนี้4  
  1) ในจังหวัดที่มีส านักงานของบริษัทตั้งอยู่ ให้ส่งเบี้ยประกันภัยภายใน 3 วันตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเบี้ย
ประกันภัย 
  2) ในจังหวัดที่ไม่มีส านักงานของบริษัทตั้งอยู่ ให้ส่งเบี้ยประกันภัยต่อส านักงานแห่งใดก็ได้ ภายใน 7 วัน
ตั้งแต่วันที่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย 
 ในการรับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
วินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 
 1.3 การดูแลผู้เอาประกันภัย หน้าที่นี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตามผล หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัย
ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอาประกันภัยอยู่
ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้าที่ส าคัญ ๆ มี
ดังต่อไปนี้ 
  1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 
 
 
 
 4 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การเก็บเบี้ยประกันภัย วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  
 

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั     4-35 
 
 
  2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยน -
แปลงนั้นมีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้น ให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อด าเนินการต่อไป 
  3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุ
ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อส่งต่อให้ผู้เอาประกันภัย ยกเว้นในบางกรณี ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจขอให้บริษัท
ส่งใบเตือนต่ออายุตรงไปยังผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมายพบกับ
ผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่ง
ให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยยังต้องพิจารณา
ทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือควรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้ค าแนะน าต่อ  
ผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 
 
2. บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยด้านการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ตัวแทนประกัน
วินาศภัยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองส าคัญๆ ต่อไปนี้ 
 2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายของบริษัท เช่น งานประเภทใดที่บริษัทรับประกันภัยและไม่รับประกันภัย 
ข้อมูลใดบ้างที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพิจารณารับประกันภัย ภัยประเภทใดที่จ าเป็นต้องมีการส ารวจภัย เป็นต้น 
 2.2 หลักการพื้นฐานของสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย อาทิ หลักส่วนได้เสีย หลักความสุจริตอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าและตอบ  
ข้อซักถามของลูกค้าได้ 
 2.3 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของบริษัทต้นสังกัด ตามประเภทที่ตนสนใจและถนัด อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของความคุ้มครอง ข้อยกเว้น 
และเงื่อนไขที่ส าคัญๆ เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกเป็นเร่ืองส าคัญมาก 
เพราะลูกค้าจะคิดว่าเมื่อท าประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตาม
มูลค่าความเสียหาย หากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นใน
ภายหลัง ตัวอย่างเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่าลูกค้า
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะไม่มีความรู้ และเรื่องความเสี่ยงภัยที่ไม่อาจเอาประกันภัยได้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของปัญหาที่หยิบยกมาเพื่อความเข้าใจ  

ตัวอย่างที่ 4.11  ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยคิดว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 
50 ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่าการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นท าประกันภัยเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะลูกค้าจะคิดและเชื่อว่าเมื่อท า
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ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย ซึ่งหา ก
ลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายให้เข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

ตัวอย่างที่ 4.12 ความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของ
ทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของสีบ้าน เป็นต้น ขณะที่บางอย่างอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอา
ประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือจ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น 
การน ารถยนต์ไปใช้ในต่างประเทศ เป็นต้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้ าทราบอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
 2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
วินาศภัย ทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย รวมถึงประกาศและค าสั่งต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันไม่เกิดการกระท าผิด ซึ่งการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดที่ต้อง
จัดการอบรมให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ตัวอย่างการท าผิดกฎหมายซึ่งจัดว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่มีโทษถึงขนาดอาจถูกจ าคุกได้  

ตัวอย่างที่ 4.13 ตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องรายหนึ่งต้องการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทหนึ่งในพื้นที่ที่ตนอยู่ จึงได้ท าหนังสือเชิญชวนเป็นภาพโฆษณาชุดหนึ่งแล้วน าออกเผยแพร่เพื่อ
ชักชวนให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมาท าประกันภัย แต่ด้วยเหตุที่หนังสือเชิญชวนและภาพโฆษณาชุดนั้นไม่ไ ด้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัด ถือว่าตัวแทนประกันวินาศภัยได้ท าผิดซึ่งอาจถูกลงโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท และหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจต้องโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพัฒนาตัวแทนประกันวินาศภัยในสังกัด
ของตนอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยเองก็จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ในขณะที่ธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องการท าหน้าที่เยี่ยง 
มืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะนั้น ควรจะครอบคลุมถึงเร่ืองส าคัญๆ เช่น กฎหมาย ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด เทคโนโลยีประกันภัย เทคนิคในการเจรจาต่อรอง และการบริการลูกค้า เป็นต้น 
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ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย ซึ่งหา ก
ลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายให้เข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

ตัวอย่างที่ 4.12 ความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของ
ทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของสีบ้าน เป็นต้น ขณะที่บางอย่างอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอา
ประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือจ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น 
การน ารถยนต์ไปใช้ในต่างประเทศ เป็นต้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้ าทราบอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
 2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
วินาศภัย ทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย รวมถึงประกาศและค าสั่งต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันไม่เกิดการกระท าผิด ซึ่งการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดที่ต้อง
จัดการอบรมให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ตัวอย่างการท าผิดกฎหมายซึ่งจัดว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่มีโทษถึงขนาดอาจถูกจ าคุกได้  

ตัวอย่างที่ 4.13 ตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องรายหนึ่งต้องการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทหนึ่งในพื้นที่ที่ตนอยู่ จึงได้ท าหนังสือเชิญชวนเป็นภาพโฆษณาชุดหนึ่งแล้วน าออกเผยแพร่เพื่อ
ชักชวนให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมาท าประกันภัย แต่ด้วยเหตุที่หนังสือเชิญชวนและภาพโฆษณาชุดนั้นไม่ไ ด้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัด ถือว่าตัวแทนประกันวินาศภัยได้ท าผิดซึ่งอาจถูกลงโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท และหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจต้องโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพัฒนาตัวแทนประกันวินาศภัยในสังกัด
ของตนอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยเองก็จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ในขณะที่ธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องการท าหน้าที่เยี่ยง 
มืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะนั้น ควรจะครอบคลุมถึงเร่ืองส าคัญๆ เช่น กฎหมาย ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่ออกสู่ตลาด เทคโนโลยีประกันภัย เทคนิคในการเจรจาต่อรอง และการบริการลูกค้า เป็นต้น 
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สัญญาตัวแทน 
 

เลขที่........................................ 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....................................................................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ................. 

 
ระหว่างบริษัท .......................................................... โดย.................................................................  

ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................ อยู่
บ้านเลขที่.............................................หมู่บ้าน …......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง 
............................................ อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด .................................... ....โทรศัพท์ 
....................................... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ...........................................วันที่ออกบัตร ............................. 
วันที่บัตรหมดอายุ................................ซึ่งในสัญญานี่ต่อไป จะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 

บริษัทตกลงตั้งตัวแทน และตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนเฉพาะการของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนตาม
สัญญานี้ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากตัวแทน  

 
 ข้อ 2.  หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน 

2.1  ติดต่อ จัดหา ชักชวน หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าท าสัญญาประกันวินาศภัยกับ
บริษัท 

2.2  รับประกันภัย กรณีได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
2.3  รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และน าส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
2.4  รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 
2.5  ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับของบริษัททั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ใน

ภายหน้า 
2.6  ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเก่ียวกับตัวแทนให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทราบได้ 
2.7  ไม่ท าการปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ ตราประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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2.8  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน ตัวแทนจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่ตัวแทน
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่ตัวแทน
มอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.9  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่ตัวแทนติดต่อด้วย ทั้ งนี้ 
ตัวแทนขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยที่ตัวแทนได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือตัวแทนปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.10  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่ตัวแทนติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากตัวแทนกระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน ตัวแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการกระท า
การล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.11  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่ตัวแทนติดต่อ จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะท า
การยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นตัวแทนต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือตาม
สัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดยตัวแทน
มีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทน ตัวแทนต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยตัวแทนจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย  
ใดๆ ทั้งสิ้น หากตัวแทนน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใชห้รือหาประโยชนห์รือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวแทนยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัยนั้นไปใช้
หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตัวแทนมิได้น าส่งเบี้ย
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สัญญาตัวแทน 
 

เลขที่........................................ 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....................................................................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ................. 

 
ระหว่างบริษัท .......................................................... โดย.................................................................  

ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................ อยู่
บ้านเลขที่.............................................หมู่บ้าน …......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง 
............................................ อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด .................................... ....โทรศัพท์ 
....................................... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ...........................................วันที่ออกบัตร ............................. 
วันที่บัตรหมดอายุ................................ซึ่งในสัญญานี่ต่อไป จะเรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 

บริษัทตกลงตั้งตัวแทน และตัวแทนตกลงรับเป็นตัวแทนเฉพาะการของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนตาม
สัญญานี้ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากตัวแทน  

 
 ข้อ 2.  หน้าที่และความรับผิดของตัวแทน 

2.1  ติดต่อ จัดหา ชักชวน หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลเข้าท าสัญญาประกันวินาศภัยกับ
บริษัท 

2.2  รับประกันภัย กรณีได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
2.3  รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และน าส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  
2.4  รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 
2.5  ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับของบริษัททั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ใน

ภายหน้า 
2.6  ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเก่ียวกับตัวแทนให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทราบได้ 
2.7  ไม่ท าการปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ ตราประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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2.8  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากตัวแทนมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน ตัวแทนจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่ตัวแทน
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่ตัวแทน
มอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.9  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่ตัวแทนติดต่อด้วย ทั้ งนี้ 
ตัวแทนขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยที่ตัวแทนได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือตัวแทนปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก ตัวแทนจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.10  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่ตัวแทนติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริ ษัท หากตัวแทนกระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน ตัวแทนยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการกระท า
การล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.11  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่ตัวแทนติดต่อ จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะท า
การยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นตัวแทนต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือตาม
สัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดยตัวแทน
มีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทน ตัวแทนต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยตัวแทนจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย  
ใดๆ ทั้งสิ้น หากตัวแทนน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใชห้รือหาประโยชนห์รือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวแทนยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัยนั้นไปใช้
หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตัวแทนมิได้น าส่งเบี้ย
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ประกันภัยให้แก่บริษัท ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.13  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย ตัวแทนจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.14 ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  ตัวแทนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากตัวแทนมีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท ตัวแทนยินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทน
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ ตัวแทน  
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้ ใน
วงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยตัวแทนจะด าเนินการจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยตัวแทนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน  

 3.  ............................................................................................................................................ 
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  4.2  หากบริษัทได้บังคับช าระหนี้เอากับผู้ค้ าประกันหรือหลักประกัน ตาม ข้อ 4.1 แล้ว ไม่
เพียงพอแก่การช าระหนี้ทั้งหมด ตัวแทนยินยอมช าระหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่
บริษัทเสร็จสิ้นให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  

 4.3  เมื่อสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 4.1 ให้แก่ตัวแทน 
ต่อเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าตัวแทนไม่มีภาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างช าระแก่บริษัท 

 
ข้อ 5.  การผ่อนเวลา 
  หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้ง
คราวนั้นเท่านั้น จะน ามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอ่ืนๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สัญญาก็
ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

   
ข้อ 6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

6.1  หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติใน
ฐานะตัวแทนหรือกระท าใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิ
เลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยตัวแทนยินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ตัวแทนจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นตัวแทนของ
บริษัทได้ทันที 

6.2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6.3  ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4  ตัวแทนด าเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
  สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อ
เป็นหลักฐาน คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏ
ข้างต้น และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
ลงชื่อ..................................................................ตัวแทน      ลงชื่อ...................................................................บริษัท 
       (................................................................)      (.................................................................) 
    
ลงชื่อ ................................................................. พยาน  ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
       (................................................................)       (...............................................................)  
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4-42     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 

ประกันภัยให้แก่บริษัท ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.13  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย ตัวแทนจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.14 ตัวแทนตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  ตัวแทนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยตัวแทนมีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากตัวแทนมีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท ตัวแทนยินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทน
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ ตัวแทน  
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้ ใน
วงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยตัวแทนจะด าเนินการจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยตัวแทนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน  

 3.  ............................................................................................................................................ 
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  4.2  หากบริษัทได้บังคับช าระหนี้เอากับผู้ค้ าประกันหรือหลักประกัน ตาม ข้อ 4.1 แล้ว ไม่
เพียงพอแก่การช าระหนี้ทั้งหมด ตัวแทนยินยอมช าระหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่
บริษัทเสร็จสิ้นให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  

 4.3  เมื่อสัญญาตัวแทนสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 4.1 ให้แก่ตัวแทน 
ต่อเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าตัวแทนไม่มีภาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างช าระแก่บริษัท 

 
ข้อ 5.  การผ่อนเวลา 
  หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้ง
คราวนั้นเท่านั้น จะน ามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอ่ืนๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สัญญาก็
ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

   
ข้อ 6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

6.1  หากตัวแทนประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติใน
ฐานะตัวแทนหรือกระท าใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิ
เลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยตัวแทนยินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ตัวแทนจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นตัวแทนของ
บริษัทได้ทันที 

6.2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6.3  ตัวแทนขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4  ตัวแทนด าเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
  สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อ
เป็นหลักฐาน คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏ
ข้างต้น และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
ลงชื่อ..................................................................ตัวแทน      ลงชื่อ...................................................................บริษัท 
       (................................................................)      (.................................................................) 
    
ลงชื่อ ................................................................. พยาน  ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
       (................................................................)       (...............................................................)  
 

�� 1.indd   221 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

        บทที่ 5  
การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ส าหรบัตัวแทนประกนัวินาศภัย 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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        บทที่ 5  
การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ส าหรบัตัวแทนประกนัวินาศภัย 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
แนวคิด 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้
ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) หน้าที่ในการบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ   
3) หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ใน
การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) ศึกษา ท าความเข้าใจเก่ียวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2) ท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท 3) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
แนวคิด 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้
ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) หน้าที่ในการบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ   
3) หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ใน
การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) ศึกษา ท าความเข้าใจเก่ียวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2) ท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท 3) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสญัญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  
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ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสญัญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  
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ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง เมื่อออก

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-7 
 

จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรี ยนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง เมื่อออก

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-7 
 

จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรี ยนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
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5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็น  
คณะอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
หรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนา
แห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์
ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 
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ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็น  
คณะอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
หรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนา
แห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์
ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 
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ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง  
สิ่งปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับ 
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถกั้นได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 
บาท กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย  ความ
เสียหายหรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
จ านวน 110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่  5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้ เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโค 
จ านวนหนึ่งตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจาก
สาเหตุใดก็ตาม ในระหว่างการเดินทาง เรือที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความ
เสียหาย จึงต้องแวะเข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและ
ฟางให้โคกิน หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็น
กรณีพิเศษดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
นี้ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิน้สว่นทีเ่สียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศ
ภัยหรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดใน
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือ
ต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้
จะมีการประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  
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ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง  
สิ่งปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับ 
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถกั้นได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 
บาท กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย  ความ
เสียหายหรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
จ านวน 110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่  5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้ เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโค 
จ านวนหนึ่งตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจาก
สาเหตุใดก็ตาม ในระหว่างการเดินทาง เรือท่ีใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความ
เสียหาย จึงต้องแวะเข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและ
ฟางให้โคกิน หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็น
กรณีพิเศษดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
นี้ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิน้สว่นทีเ่สียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศ
ภัยหรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดใน
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือ
ต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้
จะมีการประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  
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ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ท าประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้ าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้น จึงถือว่าความเสียหายของสต็อกเป็นความเสียหายที่ เพิ่มข้ึน เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า  

ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับก าแพงวัด ท าให้หม้อน้ าแตก
และร่ัว ประมาณการค่าเสียหายจ านวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ าและรถไม่
สามารถขับต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่หม้อน้ าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และท าให้
เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัย เองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-13 
 

 ตัวอย่างที่ 5.11 นายสมหมายซื้อบ้านด้วยเงินสด แสดงว่านายสมหมายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาด
ในบ้านหลังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัย ก็จะไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หาก
บ้านหลังนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นมา บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมหมาย
โดยตรง  

กรณีที่สอง ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลภายนอก กรณีนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีนิติกรรมอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการเอา
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามภาระผูกพันในขณะเกิดความเสียหาย  

ตัวอย่างที่ 5.12 นางสมทรงซื้อบ้านโดยกู้เงินจากธนาคารเอและน าบ้านไปเป็นหลักประกัน ธนาคารเอจะให้
นางสมทรงท าประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกันดังกล่าว และระบุให้ธนาคารเอเป็นผู้รับประโยชน์ตามภาระ
ผูกพัน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลย ดังนั้น 
สิทธิและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงตกเป็นของผู้รับประโยชน์นี้ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ก็มิได้
หมายความว่าผู้รับประโยชน์จะได้สิทธิในการถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การที่ผู้รับประโยชน์จะเกิดสิทธิ
อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้รับประโยชน์ต้องแสดงเจตนาไปยังผู้รับประกันภัยว่าตนเองจ านงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา
ประกันภัยนี้ ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ การแสดงเจตนานี้จะกระท าโดยทันที หรือภายหลังก็ได้ 
แต่จะต้องกระท าก่อนที่จะก่อให้เกิดสิทธิแก่ตน เพราะมิฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยอาจจะตกลงกับผู้รับประกันภัย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับประโยชนไ์ด้ แต่เมื่อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยกับผู้รบั
ประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์คนเดิม
เสียก่อน 

ตัวอย่างที่ 5.13 ค าพิพากษาฎีกาที่ 35/2513 “ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยท าไว้กับจ าเลย
ผู้รับประกันภัย ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อทรัพย์ที่เอาประกันภัยถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดสิ้น และโจทก์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จ าเลย โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้จ าเลยทราบแล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาตามกรมธรรม์นั้น สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 374 ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374” 

ตัวอย่างที่ 5.14 ค าพิพากษาฎีกาที่ 6612/2558 “โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยได้แสดงเจตนาเพื่อรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยครั้งแรกโดยการทวงถามให้จ าเลยผู้รับ
ประกันภัยซึ่งเป็นลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์จ านองและสินค้ามันส าปะหลัง
ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 อันเป็นวันเริ่มสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะเรียกให้จ าเลย
ผู้รับประกันภัยลูกหนี้ให้ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ แต่เป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการซ่อมแซมและหาทรัพย์สินมาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง
การตกลงของผู้เอาประกันภัยกับจ าเลยผู้รับประกันภัยเป็นการกระท าไปตามสัญญาประกันภัยที่ระบุว่า ให้จ าเลยใน
ฐานะผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
แทนการจ่ายเงินชดใช้ก็สามารถท าได้ ซึ่งในขณะที่ตกลงกันดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้เข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ท าประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้ าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้น จึงถือว่าความเสียหายของสต็อกเป็นความเสียหายที่ เพิ่มขึ้น เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า  

ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับก าแพงวัด ท าให้หม้อน้ าแตก
และรั่ว ประมาณการค่าเสียหายจ านวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ าและรถไม่
สามารถขับต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่หม้อน้ าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และท าให้
เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัย เองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-13 
 

 ตัวอย่างที่ 5.11 นายสมหมายซื้อบ้านด้วยเงินสด แสดงว่านายสมหมายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาด
ในบ้านหลังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัย ก็จะไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หาก
บ้านหลังนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นมา บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมหมาย
โดยตรง  

กรณีที่สอง ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลภายนอก กรณีนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีนิติกรรมอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการเอา
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามภาระผูกพันในขณะเกิดความเสียหาย  

ตัวอย่างที่ 5.12 นางสมทรงซื้อบ้านโดยกู้เงินจากธนาคารเอและน าบ้านไปเป็นหลักประกัน ธนาคารเอจะให้
นางสมทรงท าประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกันดังกล่าว และระบุให้ธนาคารเอเป็นผู้รับประโยชน์ตามภาระ
ผูกพัน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลย ดังนั้น 
สิทธิและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงตกเป็นของผู้รับประโยชน์นี้ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ก็มิได้
หมายความว่าผู้รับประโยชน์จะได้สิทธิในการถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การที่ผู้รับประโยชน์จะเกิดสิทธิ
อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้รับประโยชน์ต้องแสดงเจตนาไปยังผู้รับประกันภัยว่าตนเองจ านงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา
ประกันภัยนี้ ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ การแสดงเจตนานี้จะกระท าโดยทันที หรือภายหลังก็ได้ 
แต่จะต้องกระท าก่อนที่จะก่อให้เกิดสิทธิแก่ตน เพราะมิฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยอาจจะตกลงกับผู้รับประกันภัย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับประโยชนไ์ด้ แต่เมื่อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยกับผู้รบั
ประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์คนเดิม
เสียก่อน 

ตัวอย่างที่ 5.13 ค าพิพากษาฎีกาที่ 35/2513 “ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยท าไว้กับจ าเลย
ผู้รับประกันภัย ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อทรัพย์ที่เอาประกันภัยถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดสิ้น และโจทก์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จ าเลย โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้จ าเลยทราบแล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาตามกรมธรรม์นั้น สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 374 ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374” 

ตัวอย่างที่ 5.14 ค าพิพากษาฎีกาที่ 6612/2558 “โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยได้แสดงเจตนาเพื่อรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยครั้งแรกโดยการทวงถามให้จ าเลยผู้รับ
ประกันภัยซึ่งเป็นลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์จ านองและสินค้ามันส าปะหลัง
ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 อันเป็นวันเริ่มสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะเรียกให้จ าเลย
ผู้รับประกันภัยลูกหนี้ให้ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ แต่เป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการซ่อมแซมและหาทรัพย์สินมาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง
การตกลงของผู้เอาประกันภัยกับจ าเลยผู้รับประกันภัยเป็นการกระท าไปตามสัญญาประกันภัยที่ระบุว่า ให้จ าเลยใน
ฐานะผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
แทนการจ่ายเงินชดใช้ก็สามารถท าได้ ซึ่งในขณะที่ตกลงกันดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้เข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้
เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตก 
แก่ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ถ้าทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิ
จ านอง จ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)จะบอกกล่าวไปยัง
ธนาคารบีว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้ง
ค าคัดค้านมาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้าน
ภายในก าหนดเวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  
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2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่อ งจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภั ยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้
เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตก 
แก่ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ถ้าทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิ
จ านอง จ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)จะบอกกล่าวไปยัง
ธนาคารบีว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้ง
ค าคัดค้านมาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้าน
ภายในก าหนดเวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  
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2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่อ งจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
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ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภั ยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย 
เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัดในกระบวนการ
ใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม และจัดการให้
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 
1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย  

เมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบทันที
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งหน้าที่ในการแจ้งความเสียหายของผู้เอาประกันภัยนี้มีการก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายต่อผู้รับประกันภัยได้หลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือผ่าน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  

การรับแจ้งการเกิด 
ความเสียหาย 

การบันทึกการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การประมาณการค่า 
สินไหมทดแทน 

การรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

การตอบตกลงรับ/ 
ปฏิเสธการเรียกร้อง 

ปฏิเสธการเรียกร้อง 

การปิดการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การค านวณค่าสินไหม 
ทดแทนท่ีพึงชดใช้ 

ตอบตกลงรับ 

การชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทน 

การเรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนรับคืน 

การปิดเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนรับคืน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

ปฏิเสธการเรียกร้อง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย 
เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัดในกระบวนการ
ใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม และจัดการให้
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
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ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งหน้าที่ในการแจ้งความเสียหายของผู้เอาประกันภัยนี้มีการก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายต่อผู้รับประกันภัยได้หลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือผ่าน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  

การรับแจ้งการเกิด 
ความเสียหาย 

การบันทึกการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การประมาณการค่า 
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การเรียกร้องค่าสินไหม
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การตรวจสอบและการ
ประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การตรวจสอบและการ
ประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-21 
 

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหาย เป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด
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ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหาย เป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา
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ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-23 
 

2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 
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2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นัน้มิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
ไว้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 
บาท แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-25 
 

20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท 
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ  
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  

 รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 
 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ใน
ระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นัน้มิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
ไว้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 
บาท แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-25 
 

20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท 
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ  
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  

 รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 
 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ใน
ระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือท้ังหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือท้ังหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

�� 1.indd   248 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
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บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

 

5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
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บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
 
 
 

 

5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเร่ิมใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

 

5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเร่ิมใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

�� 1.indd   250 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-29 
 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
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ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเริ่มใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
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ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเริ่มใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-31 
 

2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-31 
 

2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินท่ีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคื น 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-33 
 

เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 

คนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น  

ถึงแม้ตัวแทนประกันวินาศภัยจะกระท าการในนามบริษัทประกันภัยก็ตาม แต่โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องเต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย 
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แทนผู้เอาประกันภัยด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 
1. บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

นอกเหนือจากบทบาทในการกระท าการในนามบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัย
กับบริษัทแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังมีบทบาทในการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยส าหรับบางขั้นตอน
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดด้วย 
 
2. หน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท  
2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคื น 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
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เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 

คนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น  

ถึงแม้ตัวแทนประกันวินาศภัยจะกระท าการในนามบริษัทประกันภัยก็ตาม แต่โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องเต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย 
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แทนผู้เอาประกันภัยด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 
1. บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

นอกเหนือจากบทบาทในการกระท าการในนามบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัย
กับบริษัทแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังมีบทบาทในการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยส าหรับบางขั้นตอน
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดด้วย 
 
2. หน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท  
2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายเป็นผู้จัดท าขึ้นมาโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนซึ่งไม่เหมือนกับ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนั้น แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีค าถามหรือรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว เมื่อท าการศึกษาแล้วต้องให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากมีการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชนก์รอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัยตรวจสอบ
และจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่นหลักฐาน 
ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่ง
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่า
ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 
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2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย
มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท มิเช่นนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ก็คงไม่สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะน าหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหม  
ทดแทนได้  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องศึกษาอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดมีกระบวนการ
จัดการด้านใดบ้าง โดยขอข้อมูลได้จากบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด หรือร้องขอให้บริษัทประกันภัยจัดอบรมความรู้
ดังกล่าวให้ เพื่อตัวแทนประกันวินาศภัยจะได้เข้าไปประสานงาน จัดการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน 
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและให้เกิดความยุติธรรมทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้  

1) ประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียดการเกิดความเสียหาย 
ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้องแจ้งเหตุภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า  

2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน  

ผู้เอาประกันส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการประกันภัย และไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องอธิบายและชี้แจงรายละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประโยชน์ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณี  
ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
หรือทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอก
ผู้กระท าละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิ
ของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  

3) จัดหาและเสนอแนะช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้รับประกันภัย
มีช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือไลน์ (Line) ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะน าช่องทาง
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายเป็นผู้จัดท าขึ้นมาโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนซึ่งไม่เหมือนกับ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนั้น แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีค าถามหรือรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว เมื่อท าการศึกษาแล้วต้องให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากมีการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชนก์รอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัยตรวจสอบ
และจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่นหลักฐาน 
ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่ง
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่า
ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 
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2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย
มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท มิเช่นนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ก็คงไม่สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะน าหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหม  
ทดแทนได้  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องศึกษาอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดมีกระบวนการ
จัดการด้านใดบ้าง โดยขอข้อมูลได้จากบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด หรือร้องขอให้บริษัทประกันภัยจัดอบรมความรู้
ดังกล่าวให้ เพื่อตัวแทนประกันวินาศภัยจะได้เข้าไปประสานงาน จัดการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน 
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและให้เกิดความยุติธรรมทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้  

1) ประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียดการเกิดความเสียหาย 
ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้องแจ้งเหตุภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า  

2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน  

ผู้เอาประกันส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการประกันภัย และไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องอธิบายและชี้แจงรายละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประโยชน์ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณี  
ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
หรือทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอก
ผู้กระท าละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิ
ของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  

3) จัดหาและเสนอแนะช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้รับประกันภัย
มีช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือไลน์ (Line) ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะน าช่องทาง
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละคน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและไม่เพิ่ม
ภาระแก่ผู้เอาประกันภัย 

4) ติดตามและยืนยันการได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องติดตามและยืนยันการรับเอกสารจากผู้รับ
ประกันภัยอีกครั้ง พร้อมแจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันว่าได้มีการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยแล้ว 

5) แนะน า ชี้แจงเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
พร้อมช่วยตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

6) ประสานงานกับผู้เอาประกันภัยในการจัดหาเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)  

7) ติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย และแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบเป็นระยะ  

8) ประสานงานและแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบ 
9) ประสานงานและติดตามการรับค่าสินไหมทดแทน  
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละคน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและไม่เพิ่ม
ภาระแก่ผู้เอาประกันภัย 

4) ติดตามและยืนยันการได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องติดตามและยืนยันการรับเอกสารจากผู้รับ
ประกันภัยอีกครั้ง พร้อมแจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันว่าได้มีการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยแล้ว 

5) แนะน า ชี้แจงเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
พร้อมช่วยตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

6) ประสานงานกับผู้เอาประกันภัยในการจัดหาเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)  

7) ติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย และแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบเป็นระยะ  

8) ประสานงานและแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบ 
9) ประสานงานและติดตามการรับค่าสินไหมทดแทน  
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        บทที่ 6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการให้บริการและกรณีศกึษา 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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        บทที่ 6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการให้บริการและกรณีศกึษา 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที ่ 

6.1  ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
6.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
6.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. จรรยาบรรณเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ 1) คุณภาพ 2) ต้นทุน 3) 

การส่งมอบ 4) ความปลอดภัย 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) จรรยาบรรณโดย
การด าเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยอย่างมีจรรยาบรรณนั้น จะท าให้ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ภาครัฐ และสังคม ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และมีความจงรักภักดีต่อ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-3 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ 
ประวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยอาศัยช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ คนกลางประกันภัย ซึ่งได้แก่ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งสองช่องทางนี้มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึง 55% และ 16% 
ตามล าดับในปี 2559 ส่วนในครึ่งปีแรกของปี 25601 มีสัดส่วนเป็น 58% และ 15% ตามล าดับ ถือได้ว่าเป็นช่องทาง
การจ าหน่ายที่มีบทบาทส าคัญมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย  

ตลอดเวลาที่ธุรกิจประกันภัยเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการด าเนินงานของคนกลางประกันภัยอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จนอาจจะมีคนกลางประกันภัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น าส่งให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลส่วนน้อย
เหล่านี้มีผลท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยและมีผลกระทบถึงการเพิ่มผลผลิตของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้  
 
1. การเพ่ิมผลผลิต 

ค านิยามของ การเพิ่มผลผลิต นั้นมีหลากหลายแต่ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจ
และสังคม2 ซึ่งหมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่างๆ  
ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็น
ความสามารถหรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อหาความเจริญ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย การเพิ่มผลผลิตเกิดจากองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
 1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
หรือบริการ  
 2) ต้นทุน (Cost) หมายถึง การลดต้นทุนที่จ่ายไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหรือบริการแต่ยัง
คงไว้ซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

                                                           
1 http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2 
2 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที ่ 

6.1  ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
6.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
6.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. จรรยาบรรณเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ 1) คุณภาพ 2) ต้นทุน 3) 

การส่งมอบ 4) ความปลอดภัย 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) จรรยาบรรณโดย
การด าเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยอย่างมีจรรยาบรรณนั้น จะท าให้ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ภาครัฐ และสังคม ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และมีความจงรักภักดีต่อ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-3 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ 
ประวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยอาศัยช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ คนกลางประกันภัย ซึ่งได้แก่ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งสองช่องทางนี้มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึง 55% และ 16% 
ตามล าดับในปี 2559 ส่วนในครึ่งปีแรกของปี 25601 มีสัดส่วนเป็น 58% และ 15% ตามล าดับ ถือได้ว่าเป็นช่องทาง
การจ าหน่ายที่มีบทบาทส าคัญมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย  

ตลอดเวลาที่ธุรกิจประกันภัยเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการด าเนินงานของคนกลางประกันภัยอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จนอาจจะมีคนกลางประกันภัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น าส่งให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลส่วนน้อย
เหล่านี้มีผลท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยและมีผลกระทบถึงการเพิ่มผลผลิตของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้  
 
1. การเพ่ิมผลผลิต 

ค านิยามของ การเพิ่มผลผลิต นั้นมีหลากหลายแต่ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจ
และสังคม2 ซึ่งหมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่างๆ  
ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็น
ความสามารถหรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อหาความเจริญ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย การเพิ่มผลผลิตเกิดจากองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
 1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
หรือบริการ  
 2) ต้นทุน (Cost) หมายถึง การลดต้นทุนที่จ่ายไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหรือบริการแต่ยัง
คงไว้ซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

                                                           
1 http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2 
2 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/ 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 3) การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหรือบริการที่ถูกต้อง ถูกเวลา 
และถูกสถานที่ ตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือตามที่ลูกค้าต้องการ 
 4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานของบริษัทประกันวินาศภัยให้
มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน (Morale) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เอ้ือต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 6) สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และชุมชน และ 
 7) จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
โดยไม่เป็นธรรม คือ ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

องค์ประกอบ 3 ข้อแรกเป็นการท าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบข้อที่ 4 และ 5 เป็น
การท าเพื่อพนักงานและองค์กรเอง ส่วนองค์ประกอบข้อ 5 และ 7 เป็นการกระท าเพื่อสังคม 

ในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ เพราะการ
มีจรรยาบรรณนั้นท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย ภาครัฐ และธุรกิจ
ประกันภัยโดยรวมได้ 
 
2. จรรยาบรรณกับการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย  

ตัวแทนประกันวินาศภัยถือว่าเป็นคนของบริษัทประกันวินาศภัย จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัยในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทและสร้างจรรยาบรรณให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้ได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเป็นอย่างไร คนใน
บริษัทก็มีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ดังนั้น องค์กรที่มีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อขวัญและก าลังใจ
ของพนักงานท าให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวของพนักงานในบริษัท  

มานูเอล แอล. เกซอน (Manuel L. Quezon) อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ในช่วงปี ค.ศ. 1878-1944 
เคยกล่าวสุนทรพจน์ไว้ตอนหนึ่งว่า จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ มีบทบาทในเชิงบวกที่กระตุ้นการเพิ่มผลผลิต (Ethics, 
therefore, has a positive role in stimulating productivity) เนื่องจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้นท าให้
มนุษย์รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานได้3 
 
3. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จากองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่กล่าวมาแล้ว จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น หมายถึง  
การด าเนินงานด้วยการไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถแยกได้เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า 
บริษัทประกันวินาศภัย ภาครัฐและสังคม ดังนี้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-5 
 

 3.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ขอเอาประกันภัยจนมีสถานะเป็นผู้เอาประกันภัย 
ตัวแทนประกันวินาศภัยท าหน้าที่เป็นผู้ชักชวนให้มาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควร
ท าการแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า รวมไปถึงการแนะน าการบริการทุกด้าน
ที่เก่ียวข้องให้แก่ลูกค้าอย่างเปิดเผย ครบถ้วน โปร่งใส อธิบายและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและประโยชน์  
ที่จะได้รับให้ลูกค้าทราบ โดยไม่ละเลยที่จะแนะน าความคุ้มครองที่จ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยน้ าท่วมส าหรับลูกค้า 
ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่แนะน าความคุ้มครองที่เกินความจ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยไฟป่าส าหรับลูกค้า 
ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้
โดยถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ในเร่ืองการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องตระหนักถึงความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยเกินความสามารถของตน แต่ก็ มิใช่พยายามท าให้
ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลงโดยการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยลงมากจนท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 

ในทางตรงกันข้ามการท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตัวแทนประกันวินาศภัยไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเลือก
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงกว่าโดยหวังที่จะได้รับค่าบ าเหน็จที่สูงขึ้น  
ซึ่งการท าให้ลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนสูงนั้นถือเป็นการกระท าที่ไม่สมควรเนื่องจากผิดจรรยาบรรณ  

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่จะท าหน้าที่ได้ดีนั้น ต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ความช านาญในงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่ 
โดยเฉพาะหลังจากการขายเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งภัยซึ่งท าให้ความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย หรือลูกค้าอาจจะประสบอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องจากตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อจัดการ
ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้องหรือเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

การเก็บรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณที่ส าคัญข้อหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจต่อ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดหาประกันภัยให้ ตัวแทนประกันวินาศภัยก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณารับประกันภัยให้ได้มากที่สุด และส่งต่อไปให้บริษัทประกันวินาศภัย ข้อมูลที่ได้มานี้ ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผย ผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ตัวแทนประกันวินาศภัยกระท าการโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจส่งต่อ
ข้อมูลให้บุคคลอ่ืน 

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งรั่วไหลไปสู่คนกลาง
ประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายหรือไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนได้ง่ายมาก การร่ัวไหลนี้เกิดจากการ
แข่งขันที่ไร้จรรยาบรรณ และปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
การมีกฎหมาย4 บัญญัติไว้ว่า หากลูกค้าต้องการทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าตนได้รับข้อมูลมาอย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 3) การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหรือบริการที่ถูกต้อง ถูกเวลา 
และถูกสถานที่ ตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือตามที่ลูกค้าต้องการ 
 4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานของบริษัทประกันวินาศภัยให้
มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน (Morale) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เอ้ือต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 6) สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และชุมชน และ 
 7) จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
โดยไม่เป็นธรรม คือ ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

องค์ประกอบ 3 ข้อแรกเป็นการท าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบข้อที่ 4 และ 5 เป็น
การท าเพื่อพนักงานและองค์กรเอง ส่วนองค์ประกอบข้อ 5 และ 7 เป็นการกระท าเพื่อสังคม 

ในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ เพราะการ
มีจรรยาบรรณนั้นท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย ภาครัฐ และธุรกิจ
ประกันภัยโดยรวมได้ 
 
2. จรรยาบรรณกับการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย  

ตัวแทนประกันวินาศภัยถือว่าเป็นคนของบริษัทประกันวินาศภัย จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัยในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทและสร้างจรรยาบรรณให้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้ได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเป็นอย่างไร คนใน
บริษัทก็มีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ดังนั้น องค์กรที่มีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อขวัญและก าลังใจ
ของพนักงานท าให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวของพนักงานในบริษัท  

มานูเอล แอล. เกซอน (Manuel L. Quezon) อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ในช่วงปี ค.ศ. 1878-1944 
เคยกล่าวสุนทรพจน์ไว้ตอนหนึ่งว่า จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ มีบทบาทในเชิงบวกที่กระตุ้นการเพิ่มผลผลิต (Ethics, 
therefore, has a positive role in stimulating productivity) เนื่องจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้นท าให้
มนุษย์รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานได้3 
 
3. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จากองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่กล่าวมาแล้ว จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น หมายถึง  
การด าเนินงานด้วยการไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถแยกได้เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า 
บริษัทประกันวินาศภัย ภาครัฐและสังคม ดังนี้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-5 
 

 3.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ขอเอาประกันภัยจนมีสถานะเป็นผู้เอาประกันภัย 
ตัวแทนประกันวินาศภัยท าหน้าที่เป็นผู้ชักชวนให้มาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควร
ท าการแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า รวมไปถึงการแนะน าการบริการทุกด้าน
ที่เก่ียวข้องให้แก่ลูกค้าอย่างเปิดเผย ครบถ้วน โปร่งใส อธิบายและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและประโยชน์  
ที่จะได้รับให้ลูกค้าทราบ โดยไม่ละเลยที่จะแนะน าความคุ้มครองที่จ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยน้ าท่วมส าหรับลูกค้า 
ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่แนะน าความคุ้มครองที่เกินความจ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยไฟป่าส าหรับลูกค้า 
ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้
โดยถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ในเร่ืองการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องตระหนักถึงความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยเกินความสามารถของตน แต่ก็ มิใช่พยายามท าให้
ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลงโดยการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยลงมากจนท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 

ในทางตรงกันข้ามการท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตัวแทนประกันวินาศภัยไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเลือก
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงกว่าโดยหวังที่จะได้รับค่าบ าเหน็จที่สูงขึ้น  
ซึ่งการท าให้ลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนสูงนั้นถือเป็นการกระท าที่ไม่สมควรเนื่องจากผิดจรรยาบรรณ  

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่จะท าหน้าที่ได้ดีนั้น ต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ความช านาญในงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู่ 
โดยเฉพาะหลังจากการขายเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งภัยซึ่งท าให้ความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย หรือลูกค้าอาจจะประสบอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องจากตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อจัดการ
ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้องหรือเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

การเก็บรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณที่ส าคัญข้อหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจต่อ
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดหาประกันภัยให้ ตัวแทนประกันวินาศภัยก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณารับประกันภัยให้ได้มากที่สุด และส่งต่อไปให้บริษัทประกันวินาศภัย ข้อมูลที่ได้มานี้ ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผย ผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ตัวแทนประกันวินาศภัยกระท าการโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจส่งต่อ
ข้อมูลให้บุคคลอ่ืน 

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งรั่วไหลไปสู่คนกลาง
ประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายหรือไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนได้ง่ายมาก การร่ัวไหลนี้เกิดจากการ
แข่งขันที่ไร้จรรยาบรรณ และปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
การมีกฎหมาย4 บัญญัติไว้ว่า หากลูกค้าต้องการทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าตนได้รับข้อมูลมาอย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

                                                           
4 ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 

นายหนา้ประกันวินาศภยั และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมีการก าหนดบทลงโทษไว้ถึงขั้นตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ ดังนั้น หากตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปัญหาท านองนี้จะลดลง
และธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับความเชื่อถือมากข้ึน 
 3.2 จรรยาบรรณต่อบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าและเป็นบริษัทต้นสังกัดของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงต้องท างานร่วมกันกับตัวแทนประกันวินาศภัย
บนพื้นฐานของความสุจริตใจและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

การท างานร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยบนพื้นฐานของความสุจริตใจนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
สามารถกระท าได้ เช่น เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและส่งมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นตามก าหนดเวลาที่ตกลง
กันให้ได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในก าหนดทุกรายอาจจะเป็นเร่ืองยาก แต่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถแสดงออกถึงความสุจริตใจได้ โดยการสนับสนุนให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการบอกกล่าวทวงถามเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าจนถึงการด าเนินการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในที่สุด  

อีกประการหนึ่ง เม่ือลูกค้าตกลงท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายนั้นย่อมได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทน อัตราค่าบ าเหน็จนั้น มีการก าหนดไว้แล้วตามกฎหมาย ซึ่งทั้งบริษัท
ประกันวินาศภัยและตัวแทนประกันวินาศภัยควรต้องปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้ด าเนินการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่
แล้ว  
 3.3 จรรยาบรรณต่อภาครัฐ หมายถึง การมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักจรรยาบรรณ ย่อมส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ
ประกันภัยลดน้อยลงได้ อาทิ การร้องเรียนของลูกค้าผู้เอาประกันภัยลดน้อยลง การฟ้องร้องระหว่างบริษัทประกัน
วินาศภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยลดลง ซึ่งเป็นผลให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรเน้นไปในการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรม และส่งผลท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัยในท้ายที่สุด  
 3.4 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่หลอกลวงหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินจริง  

ปัจจุบันมีตัวแทนประกันวินาศภัยกระท าการหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น โทรศัพท์ไปเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแก่บุคคลรายเดียวซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็นพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดยขาด
จิตส านึกที่ดี บางกรณี ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจใช้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยที่ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท
ประกันวินาศภัยต้นสังกัด หรือของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอื่น หรือของบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ไปเสนอขาย
แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

แน่นอนว่า จรรยาบรรณไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่จรรยาบรรณส่งผลต่อความส านึกและ
การปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยและสามารถ
น าไปสู่การท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของตัวแทนประกันวินาศภัยเอง รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและธุรกิจประกัน
วินาศภัยในที่สุดได้ ในเรื่องนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวว่า จริยธรรมและการด าเนินธุรกิจ
นั้นมิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทั้งนี้ตลาดไม่สามารถที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยค่านิยมทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยัง  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-7 
 

ต้องอาศัยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างให้ตลาดไม่เป็นที่ที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ แต่เป็นที่ที่ได้ประโยชน์
ร่วมกัน5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกจิ, น. 46. 
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ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมีการก าหนดบทลงโทษไว้ถึงขั้นตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ ดังนั้น หากตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปัญหาท านองนี้จะลดลง
และธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับความเชื่อถือมากข้ึน 
 3.2 จรรยาบรรณต่อบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าและเป็นบริษัทต้นสังกัดของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงต้องท างานร่วมกันกับตัวแทนประกันวินาศภัย
บนพื้นฐานของความสุจริตใจและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

การท างานร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยบนพื้นฐานของความสุจริตใจนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
สามารถกระท าได้ เช่น เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและส่งมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นตามก าหนดเวลาที่ตกลง
กันให้ได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในก าหนดทุกรายอาจจะเป็นเร่ืองยาก แต่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถแสดงออกถึงความสุจริตใจได้ โดยการสนับสนุนให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการบอกกล่าวทวงถามเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าจนถึงการด าเนินการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในที่สุด  

อีกประการหนึ่ง เม่ือลูกค้าตกลงท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายนั้นย่อมได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทน อัตราค่าบ าเหน็จนั้น มีการก าหนดไว้แล้วตามกฎหมาย ซึ่งทั้งบริษัท
ประกันวินาศภัยและตัวแทนประกันวินาศภัยควรต้องปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้ด าเนินการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่
แล้ว  
 3.3 จรรยาบรรณต่อภาครัฐ หมายถึง การมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักจรรยาบรรณ ย่อมส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ
ประกันภัยลดน้อยลงได้ อาทิ การร้องเรียนของลูกค้าผู้เอาประกันภัยลดน้อยลง การฟ้องร้องระหว่างบริษัทประกัน
วินาศภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยลดลง ซึ่งเป็นผลให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรเน้นไปในการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรม และส่งผลท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัยในท้ายที่สุด  
 3.4 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่หลอกลวงหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินจริง  

ปัจจุบันมีตัวแทนประกันวินาศภัยกระท าการหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น โทรศัพท์ไปเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแก่บุคคลรายเดียวซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็นพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนสร้างความร าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดยขาด
จิตส านึกที่ดี บางกรณี ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจใช้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยที่ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท
ประกันวินาศภัยต้นสังกัด หรือของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอื่น หรือของบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ไปเสนอขาย
แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

แน่นอนว่า จรรยาบรรณไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่จรรยาบรรณส่งผลต่อความส านึกและ
การปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยและสามารถ
น าไปสู่การท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของตัวแทนประกันวินาศภัยเอง รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและธุรกิจประกัน
วินาศภัยในที่สุดได้ ในเรื่องนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวว่า จริยธรรมและการด าเนินธุรกิจ
นั้นมิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทั้งนี้ตลาดไม่สามารถที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยค่านิยมทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยัง  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-7 
 

ต้องอาศัยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างให้ตลาดไม่เป็นที่ที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ แต่เป็นที่ที่ได้ประโยชน์
ร่วมกัน5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกจิ, น. 46. 
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 6.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งออก
ได้ดังนี้ 

1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า6  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) คู่มือนี้จึงจะกล่าวถึง

เฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้  
 

การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกัน

วินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด 
ดังนี้  

1) ให้ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และไม่ร่วมมือกับลูกค้าในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่ส าคัญ
ในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงข้อมูลการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 

2) เสาะหาข้อมูลของลูกค้าที่เป็นจริงให้มากที่สุด และรายงานให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดทราบ 
3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด  
4) มีความจงรักภักดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด ไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันวินาศภัย   
5) ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถ่องแท้และทุ่มเทการท างานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่

ตนเองสังกัด และร่วมสร้างบรรยากาศการทุ่มเทในการท างานให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 6) เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยกับลูกค้า ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด  

                                                           
6 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-9 
 

 7) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์อันจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและ
ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 8) มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในปรัชญา ทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่
ตนเองสังกัด 

9) ร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับ
ลูกค้าและสังคม  

แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 6.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งออก
ได้ดังนี้ 

1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า6  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) คู่มือนี้จึงจะกล่าวถึง

เฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้  
 

การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกัน

วินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด 
ดังนี้  

1) ให้ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และไม่ร่วมมือกับลูกค้าในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่ส าคัญ
ในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงข้อมูลการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 

2) เสาะหาข้อมูลของลูกค้าที่เป็นจริงให้มากที่สุด และรายงานให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดทราบ 
3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด  
4) มีความจงรักภักดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด ไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันวินาศภัย   
5) ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถ่องแท้และทุ่มเทการท างานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่

ตนเองสังกัด และร่วมสร้างบรรยากาศการทุ่มเทในการท างานให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 6) เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยกับลูกค้า ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด  

                                                           
6 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-9 
 

 7) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์อันจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและ
ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 8) มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในปรัชญา ทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่
ตนเองสังกัด 

9) ร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับ
ลูกค้าและสังคม  

แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 6.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ข้อ 6 และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ลงชื่อในใบค าขอเอาประกันภัยแทนผู้ขอเอาประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 4: พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่าย
ที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

ความเป็นมา: นายธงชัยตกลงท ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับนายทรงศักดิ์ซึ่งเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัย และกรอกรายละเอียดในใบค าขอเอาประกันภัยเรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้นายทรงศักดิ์ เมื่อนาย 
ทรงศักดิ์กลับถึงบ้านและท าการตรวจสอบความเรียบร้อยในใบค าขอฯ จึงพบว่า นายธงชัยลืมลงชื่อในใบค าขอฯ นาย
ทรงศักดิ์ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตัดสินใจลงชื่อแทน เพื่อยื่นใบค าขอท าประกันภัยในวันรุ่งขึ้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายทรงศักดิ์ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการลงชื่อในใบค าขอเอาประกันภัย
แทนผู้ขอเอาประกันภัยนอกจากผิดจรรยาบรรณแล้วยังผิดกฎหมายด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลก่อน
น าส่งบริษัทประกันวินาศภัย และไม่กรอกใบค าขอหรือลงชื่อแทนผู้ขอเอาประกันภัย  

 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-11 
 

กรณีศึกษาที่ 2 เสนอลดค่าบ าเหน็จ 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 4: พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่าย
ที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

ความเป็นมา: นางนงนุชเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยชวนเพื่อนของตนชื่อนายเอกชัยให้ช่วยท าประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจกับตนเพื่อท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการจูงใจให้นายเอกชัยตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเร็วขึ้น นางนงนุชจึงเสนอลดค่าบ าเหน็จให้แก่ นายเอกชัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางนงนุชผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเสนอลดค่าบ าเหน็จเป็นการจูงใจ
ให้ท าประกันภัย และยังเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายด้วย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกัน
วินาศภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 3 ใส่ร้ายบริษัทประกันวินาศภัยเดิม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 5: มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่
ตนสังกัด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

ความเป็นมา: นายจรูญเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทยั่งยืนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายจรูญได้เปลี่ยนไปส่งงานให้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อ 
ไปชักชวนให้ลูกค้าซื้อประกันภัยกับตนเองจะบอกกับลูกค้าโดยให้เหตุผลว่าบริษัทยั่งยืนประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
มีวิธีการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายจรูญผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการกล่าวร้ายหรือทั บถมบริษัท
ประกันวินาศภัยอ่ืน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่กล่าวให้ร้ายหรือทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน แม้
จะท าให้ขายประกันภัยไม่ได้ก็ตาม และต้องช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รักษาชื่อเสียงและสร้างภาพพจน์ให้แก่
ธุรกิจประกันวินาศภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 4 ขายประกันวินาศภัยด้วยการโอ้อวด 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 5: มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่
ตนสังกัด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

กรณีศึกษาที่ 10 นางสาวธิดาเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสยามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้
เสนอขายแบบการประกันวินาศภัยแบบหนึ่งให้แก่นายจักรพงษ์ และโอ้อวดแก่นายจักรพงษ์ว่าเป็นแบบการประกัน
วินาศภัยที่ดี ไม่มีบริษัทประกันวินาศภัยใดให้ผลประโยชนท์ี่ดีกว่านีอี้กแล้ว และบริษัทสยามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ขาย
ผลิตภัณฑ์นี้ได้  
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เรื่องที่ 6.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ข้อ 6 และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ลงชื่อในใบค าขอเอาประกันภัยแทนผู้ขอเอาประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 4: พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่าย
ที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

ความเป็นมา: นายธงชัยตกลงท ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับนายทรงศักดิ์ซึ่งเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัย และกรอกรายละเอียดในใบค าขอเอาประกันภัยเรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้นายทรงศักดิ์ เมื่อนาย 
ทรงศักดิ์กลับถึงบ้านและท าการตรวจสอบความเรียบร้อยในใบค าขอฯ จึงพบว่า นายธงชัยลืมลงชื่อในใบค าขอฯ นาย
ทรงศักดิ์ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตัดสินใจลงชื่อแทน เพื่อยื่นใบค าขอท าประกันภัยในวันรุ่งขึ้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายทรงศักดิ์ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการลงชื่อในใบค าขอเอาประกันภัย
แทนผู้ขอเอาประกันภัยนอกจากผิดจรรยาบรรณแล้วยังผิดกฎหมายด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลก่อน
น าส่งบริษัทประกันวินาศภัย และไม่กรอกใบค าขอหรือลงชื่อแทนผู้ขอเอาประกันภัย  
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กรณีศึกษาที่ 2 เสนอลดค่าบ าเหน็จ 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 4: พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกินขอบข่าย
ที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

ความเป็นมา: นางนงนุชเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยชวนเพื่อนของตนชื่อนายเอกชัยให้ช่วยท าประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจกับตนเพื่อท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการจูงใจให้นายเอกชัยตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเร็วขึ้น นางนงนุชจึงเสนอลดค่าบ าเหน็จให้แก่ นายเอกชัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางนงนุชผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเสนอลดค่าบ าเหน็จเป็นการจูงใจ
ให้ท าประกันภัย และยังเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายด้วย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกัน
วินาศภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 3 ใส่ร้ายบริษัทประกันวินาศภัยเดิม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 5: มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่
ตนสังกัด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

ความเป็นมา: นายจรูญเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทยั่งยืนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายจรูญได้เปลี่ยนไปส่งงานให้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อ 
ไปชักชวนให้ลูกค้าซื้อประกันภัยกับตนเองจะบอกกับลูกค้าโดยให้เหตุผลว่าบริษัทยั่งยืนประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
มีวิธีการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายจรูญผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการกล่าวร้ายหรือทั บถมบริษัท
ประกันวินาศภัยอ่ืน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่กล่าวให้ร้ายหรือทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน แม้
จะท าให้ขายประกันภัยไม่ได้ก็ตาม และต้องช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รักษาชื่อเสียงและสร้างภาพพจน์ให้แก่
ธุรกิจประกันวินาศภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 4 ขายประกันวินาศภัยด้วยการโอ้อวด 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 5: มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่
ตนสังกัด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

กรณีศึกษาที่ 10 นางสาวธิดาเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสยามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้
เสนอขายแบบการประกันวินาศภัยแบบหนึ่งให้แก่นายจักรพงษ์ และโอ้อวดแก่นายจักรพงษ์ว่าเป็นแบบการประกัน
วินาศภัยที่ดี ไม่มีบริษัทประกันวินาศภัยใดให้ผลประโยชนท์ี่ดีกว่านีอี้กแล้ว และบริษัทสยามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ขาย
ผลิตภัณฑ์นี้ได้  
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