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เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่า
เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ และมีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจน  

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 
2. อธิบายแนวทางของบริษัทประกันวินาศภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่

ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยได้ 
3. อธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทได้ 
4. อธิบายการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 
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บทท่ี 4 การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย                 ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

4.1  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
4.2  แนวทางของผู้รับประกันภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ประกันภัย 
4.3  กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท 
4.4  การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 

แนวคิด  
1. ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะใช้หลักการพื้นฐานของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องและ

สัมพันธ์กัน 3 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 2) หลักการรับ
ช่วงสิทธิ์ และ 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4 
แนวทาง ได้แก่ 1) การชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง 2) การชดใช้ตามมูลค่าทดแทน 3) การชดใช้ตามการ
ก าหนดมูลค่าหรือมูลค่าที่ตกลงกัน และ 4) การชดใช้ตามจ านวนเงินที่ก าหนด และมีวิธีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 4 วิธี ได้แก่ 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน 2) การซ่อมแซม 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
และ 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม  

2. ผู้รับประกันภัยมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม โดย  
ใช้ข้อพิจารณาแปดประการ ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครอง 2) ทรัพย์สินนั้นได้รับความ
คุ้มครอง 3) ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครอง 4) บุคคลนั้นได้รับความคุ้มครอง 
5) สถานที่นั้นได้รับความคุ้มครอง 6) ระยะเวลานั้นได้รับความคุ้มครอง 7) มีสภาวะภัยที่ท าให้ความ
คุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไป และ 8) จ านวนเงินที่คุ้มครองเป็นเท่าใด 

3. กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทจะอธิบายเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ ไม่พึงพอใจการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อให้พิจารณาและตรวจสอบ และ 2) เข้าสู่กระบวนการระงับ
และยุติข้อพิพาท ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย
เจ้าหน้าที่ 2) การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ และ 3) การระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

4. การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นปัญหาใหญ่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันจะเกิดผลดีต่อผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จึงได้ท าการศึกษาและร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   178 4/10/2563 BE   3:57 PM



 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-3 
 

เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่า
เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จ านวนท้ังหมด 13 ข้อ และมีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจน  

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 
2. อธิบายแนวทางของบริษัทประกันวินาศภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่

ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยได้ 
3. อธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทได้ 
4. อธิบายการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ 

 

4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 4 การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย                 ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

4.1  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
4.2  แนวทางของผู้รับประกันภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ประกันภัย 
4.3  กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท 
4.4  การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 

แนวคิด  
1. ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะใช้หลักการพื้นฐานของสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องและ

สัมพันธ์กัน 3 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 2) หลักการรับ
ช่วงสิทธิ์ และ 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4 
แนวทาง ได้แก่ 1) การชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง 2) การชดใช้ตามมูลค่าทดแทน 3) การชดใช้ตามการ
ก าหนดมูลค่าหรือมูลค่าที่ตกลงกัน และ 4) การชดใช้ตามจ านวนเงินที่ก าหนด และมีวิธีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 4 วิธี ได้แก่ 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน 2) การซ่อมแซม 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
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คุ้มครอง 3) ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครอง 4) บุคคลนั้นได้รับความคุ้มครอง 
5) สถานที่นั้นได้รับความคุ้มครอง 6) ระยะเวลานั้นได้รับความคุ้มครอง 7) มีสภาวะภัยที่ท าให้ความ
คุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไป และ 8) จ านวนเงินที่คุ้มครองเป็นเท่าใด 

3. กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทจะอธิบายเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ ไม่พึงพอใจการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อให้พิจารณาและตรวจสอบ และ 2) เข้าสู่กระบวนการระงับ
และยุติข้อพิพาท ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย
เจ้าหน้าที่ 2) การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ และ 3) การระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

4. การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นปัญหาใหญ่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันจะเกิดผลดีต่อผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จึงได้ท าการศึกษาและร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะเดิมเหมือน
เมื่อก่อนเกิดวินาศภัย โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
877 แต่ชดใช้แล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้  

(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยประเมินความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่
เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้รับประกันภัยยังต้องพิจารณาถึงการคิดสัดส่วนการเฉลี่ยความรับผิดชอบระหว่างผู้รับประกันภัย
กับผู้เอาประกันภัยหากได้ท าการประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือการชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาเกิดความ
เสียหาย รวมถึงการหักค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
ตลอดจนพิจารณาจ านวนจ ากัดความรับผิดซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย  

(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัด
ความวินาศภัย 

ค่าสินไหมทดแทนในข้อนี้เป็นผลจากการป้องปัดวินาศภัยตามสมควรของผู้เอาประกันภัยในเวลาที่ความ
เสียหายมาใกล้ตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของตนเองอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของตน ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้
อันเนื่องมาจากการที่ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้เพื่อไม่ให้วัตถุนั้นได้รับความเสียหาย  
เช่น ผู้เอาประกันภัยขนทรัพย์สินหนีไฟออกมาจากบ้านซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ขณะที่ขนออกมาทรัพย์สินตกหล่นได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนี้
ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
 เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับความเสียหาย

จากภัยที่เกิดขึ้นโดยตรงและได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น 
นายหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครองโรงงานรวมสต็อกสินค้ากับบริษัทยิ้มประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ นายหมายให้ลูกจ้างช่วยกันขนสต็อกสินค้าออกจากโกดัง แต่ในช่วงนั้นเป็นฤดูฝน นายหมาย
เกรงว่าสต็อกสินค้าที่ขนออกมาจะได้รับความเสียหายจากน้ าฝน และเกิดน้ าท่วม จึงให้ลูกจ้างช่วยกันน าไม้มาตั้ง  
เป็นเสา และซื้อผ้าใบรวมถึงน าลังไม้มาวางเป็นพื้นเพื่อน าสต็อกมาวางไว้ เป็นการป้องกันน้ าท่วมและน้ าฝน ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นนี้เป็นการรักษาทรัพย์สินของนายหมาย ดังนั้น บริษัทยิ้มประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

2) หลักการรับช่วงสิทธิ์ ความมุ่งหมายของหลักการนี้ เพื ่อเป็นการสนับสนุนหลักการชด ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับหลักการเฉลี่ย เพื่อป้องกันการแสวงหาก าไรจากการท าประกันภัย เนื่องจาก
หลักการนี้ความวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกระท าของบุคคลภายนอก ซึ่งตามกฎหมายบุคคลภายนอกต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่ตนได้กระท าขึ้น  

 

4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 4.1  
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   
 

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการ ดังนั้น การให้บริการที่ดีทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขายจะส่งผลให้บริษัท
ประกันวินาศภัยประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ การให้บริการหลังการขายที่ส าคัญประเภทหนึ่งของธุรกิจ
ประกันภัย คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ผู้รับประกันภัยจะเสนอความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสม
กับความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ตาม แต่ถ้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่ยุติธรรมต่อ
ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้รับประกันภัยได้  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันกันสูงมาก หากผู้รับประกันภัยรายใดสามารถใช้การ
จัดการค่าสินไหมทดแทนมาน าการท าตลาดในปัจจุบัน คือ ให้บริการด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดีกว่าและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้รับประกันภัยรายอ่ืน โดยเข้าถึงความรู้สึกของผู้เอาประกันภัยได้ว่าต้องการสิ่งใด ผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นย่อมมีโอกาสที่จะน าหน้าคู่แข่งขันได้อย่างแน่นอน 

โดยทั่วไป เป้าประสงค์ที่ส าคัญของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ การจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัย หากพบว่าการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่อยู่ภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องท าหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลเพื่อให้
ผู้เรียกร้องเกิดความเข้าใจ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยสามารถจัดการค่าสนิไหมทดแทนได้ตามเปา้ประสงค์ที่กลา่วมาข้างตน้ 
ก็จะเป็นการรักษาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
1. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัยนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดถือหลักการของสัญญาประกันภัย 
(Principles of Insurance Contract) ทั้ง 6 ประการ ซึ่งได้แก่ หลักการมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักความ
สุจริตใจอย่างยิ่ง หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง หลักการรับช่วงสิทธิ์ หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน และหลักเหตุใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  มีหลักการ 3 
ประการที่มีความสัมพันธ์กันและผู้รับประกันภัยพึงให้ความส าคัญ หลักการทั้งสามประการนั้น ได้แก่ 1) หลักการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 2) หลักการรับช่วงสิทธิ์ และ 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหลักการ
ทั้งหมดนี้ได้มีการอธิบายไว้โดยละเอียดแล้วในคู่มือการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1 และ 2 จึงขอ
กล่าวโดยสรุปไว้ในบทนี้ ดังนี้ 
 1) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  หลักการนี้ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์มีก าไรจากการเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะช่วย
ป้องกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการเจตนาที่จะท าให้เกิดวินาศภัยได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   180 4/10/2563 BE   3:57 PM



 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-5 
 

ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะเดิมเหมือน
เมื่อก่อนเกิดวินาศภัย โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
877 แต่ชดใช้แล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้  

(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยประเมินความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่
เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้รับประกันภัยยังต้องพิจารณาถึงการคิดสัดส่วนการเฉลี่ยความรับผิดชอบระหว่างผู้รับประกันภัย
กับผู้เอาประกันภัยหากได้ท าการประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือการชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาเกิดความ
เสียหาย รวมถึงการหักค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
ตลอดจนพิจารณาจ านวนจ ากัดความรับผิดซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย  

(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัด
ความวินาศภัย 

ค่าสินไหมทดแทนในข้อนี้เป็นผลจากการป้องปัดวินาศภัยตามสมควรของผู้เอาประกันภัยในเวลาที่ความ
เสียหายมาใกล้ตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของตนเองอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของตน ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้
อันเนื่องมาจากการที่ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้เพื่อไม่ให้วัตถุนั้นได้รับความเสียหาย  
เช่น ผู้เอาประกันภัยขนทรัพย์สินหนีไฟออกมาจากบ้านซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ขณะที่ขนออกมาทรัพย์สินตกหล่นได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนี้
ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
 เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับความเสียหาย

จากภัยที่เกิดขึ้นโดยตรงและได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น 
นายหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครองโรงงานรวมสต็อกสินค้ากับบริษัทยิ้มประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ นายหมายให้ลูกจ้างช่วยกันขนสต็อกสินค้าออกจากโกดัง แต่ในช่วงนั้นเป็นฤดูฝน นายหมาย
เกรงว่าสต็อกสินค้าที่ขนออกมาจะได้รับความเสียหายจากน้ าฝน และเกิดน้ าท่วม จึงให้ลูกจ้างช่วยกันน าไม้มาตั้ง  
เป็นเสา และซื้อผ้าใบรวมถึงน าลังไม้มาวางเป็นพื้นเพื่อน าสต็อกมาวางไว้ เป็นการป้องกันน้ าท่วมและน้ าฝน ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นนี้เป็นการรักษาทรัพย์สินของนายหมาย ดังนั้น บริษัทยิ้มประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

2) หลักการรับช่วงสิทธิ์ ความมุ่งหมายของหลักการนี้ เพื ่อเป็นการสนับสนุนหลักการชด ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับหลักการเฉลี่ย เพื่อป้องกันการแสวงหาก าไรจากการท าประกันภัย เนื่องจาก
หลักการนี้ความวินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกระท าของบุคคลภายนอก ซึ่งตามกฎหมายบุคคลภายนอกต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่ตนได้กระท าขึ้น  
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เรื่องที่ 4.1  
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   
 

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการ ดังนั้น การให้บริการที่ดีทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขายจะส่งผลให้บริษัท
ประกันวินาศภัยประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ การให้บริการหลังการขายที่ส าคัญประเภทหนึ่งของธุรกิจ
ประกันภัย คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ผู้รับประกันภัยจะเสนอความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสม
กับความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ตาม แต่ถ้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่ยุติธรรมต่อ
ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้รับประกันภัยได้  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันกันสูงมาก หากผู้รับประกันภัยรายใดสามารถใช้การ
จัดการค่าสินไหมทดแทนมาน าการท าตลาดในปัจจุบัน คือ ให้บริการด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดีกว่าและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้รับประกันภัยรายอ่ืน โดยเข้าถึงความรู้สึกของผู้เอาประกันภัยได้ว่าต้องการสิ่งใด ผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นย่อมมีโอกาสที่จะน าหน้าคู่แข่งขันได้อย่างแน่นอน 

โดยทั่วไป เป้าประสงค์ที่ส าคัญของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ การจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัย หากพบว่าการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่อยู่ภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องท าหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลเพื่อให้
ผู้เรียกร้องเกิดความเข้าใจ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยสามารถจัดการค่าสนิไหมทดแทนได้ตามเปา้ประสงค์ที่กลา่วมาข้างตน้ 
ก็จะเป็นการรักษาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
1. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัยนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดถือหลักการของสัญญาประกันภัย 
(Principles of Insurance Contract) ทั้ง 6 ประการ ซึ่งได้แก่ หลักการมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักความ
สุจริตใจอย่างยิ่ง หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง หลักการรับช่วงสิทธิ์ หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน และหลักเหตุใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  มีหลักการ 3 
ประการที่มีความสัมพันธ์กันและผู้รับประกันภัยพึงให้ความส าคัญ หลักการทั้งสามประการนั้น ได้แก่ 1) หลักการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 2) หลักการรับช่วงสิทธิ์ และ 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหลักการ
ทั้งหมดนี้ได้มีการอธิบายไว้โดยละเอียดแล้วในคู่มือการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1 และ 2 จึงขอ
กล่าวโดยสรุปไว้ในบทนี้ ดังนี้ 
 1) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  หลักการนี้ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์มีก าไรจากการเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะช่วย
ป้องกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการเจตนาที่จะท าให้เกิดวินาศภัยได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้รับประกันภัย  
ไม่ต้องมาเกี่ยงความรับผิดชอบกัน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยเฉพาะรายใด
รายหนึ่ง และสละสิทธิ์ที ่จะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวก็
สามารถท าได้ แต่ผู้รับประกันภัยรายที่ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ยังคงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
สัดส่วนท่ีตนรับประกันภัยไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 871 เช่น 

นายน้ าเงินผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยโรงงานของตนเองไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทุนประกันภัย 10,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานหลังเดิมอีก 10,000,000 บาท กับบริษัทสองประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงของโรงงานหลังนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท เท่านั้น ต่อมาเกิดไฟไหม้ค่าเสียหายเป็น
เงิน 5,000,000 บาท  

กรณีนี้ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีการก าหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับ
ก่อนหลัง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนี้  

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย    

                   จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย  
 

       10,000,000  
        20,000,000  
      =  2,500,000 บาท 
  
       10,000,000  
       20,000,000  
      =  2,500,000 บาท  
          

ดังนั้น นายน้ าเงินจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 5,000,000 บาทตามความเสียหายที่แท้จริง โดย
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท และบริษัทสอง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท  
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ต้องชดใช้   = x  ความเสียหายที่แท้จริง 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 
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เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ต้องโอนสิทธิในการที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกนั้นให้แก่ผู ้รับประกันภัยเพื่อที่จะได้ท าการสวม สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ภายใต้จ านวนเงินที ่ผู ้รับประกันภัยนั ้นได้ชดใช้ให้แก่ผู ้เอาประกันภัยไปแล้ว ซึ่งผู ้เอาประกันภัยจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจ านวนเดียวกัน ทั้งจากผู้ก่อวินาศภัยและผู้รับประกันภัยไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์เกิน
กว่าจ านวนเงินที่ตนจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปไม่ได้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
880 เช่น  

นายไก่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ออกไปธุระถูกรถของนายไข่ชนท้ายได้รับความเสียหาย ภายหลังจากที่บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการซ่อมแซมรถของนายไก่ให้กลับคืนสู ่สภาพเดิมแล้ว กรณีนี้ บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับช่วงสิทธิ์จากนายไก่ไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายไข่ซึ่งเป็นผู้ท า
ละเมิดขับรถมาชนท้ายรถของนายไก่จนได้รับความเสียหาย หรือหากนายไข่ได้ท าประกันภัยรถยนต์ของตนไว้กับ 
บริษัทบีประกันภัย (มหาชน) บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็สามารถจะรับช่วงสิทธิ์จากนายไก่ไปเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์จากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้นั้นต้องเป็นการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยส าคัญผิดว่าตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น ส าคัญผิดว่า  ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียใน
วัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัย หรือโดยส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในขณะเกิดวินาศภัย 
ผู้รับประกันภัยจะไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิ์จากผู้เอาประกันภัย  
 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยน าหลักการนี้มาใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมแทน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัย
แสวงหาก าไรจากการท าประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 870  

หลักการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่ ได้รับประกันภัยวัตถุที่เอาประกันภัย
เดียวกันและมีส่วนได้เสียเดียวกัน โดยคุ้มครองความเสียหายเนื่องมาจากภัยเดียวกัน ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผล
คุ้มครองทุกฉบับต้องมีส่วนร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะเข้าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะใด
นั้น ต้องมีการพิจารณาจากการท าสัญญาประกันภัยเป็นหลัก หากท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้ หากท าสัญญาประกันภัย
เป็นล าดับกัน ผู้รับประกันภัยรายแรกจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อน ถ้ าไม่เพียงพอ ผู้รับประกันภัยรายถัดไป 
ก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่จนกว่าจะเต็มตามความเสียหายที่แท้จริง  

ปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัย โดยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับก่อนหลังตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อให้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้รับประกันภัย  
ไม่ต้องมาเกี่ยงความรับผิดชอบกัน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยเฉพาะรายใด
รายหนึ่ง และสละสิทธิ์ที ่จะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวก็
สามารถท าได้ แต่ผู้รับประกันภัยรายที่ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ยังคงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
สัดส่วนท่ีตนรับประกันภัยไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 871 เช่น 

นายน้ าเงินผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยโรงงานของตนเองไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทุนประกันภัย 10,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานหลังเดิมอีก 10,000,000 บาท กับบริษัทสองประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงของโรงงานหลังนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท เท่านั้น ต่อมาเกิดไฟไหม้ค่าเสียหายเป็น
เงิน 5,000,000 บาท  

กรณีนี้ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีการก าหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับ
ก่อนหลัง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนี้  

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย    

                   จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย  
 

       10,000,000  
        20,000,000  
      =  2,500,000 บาท 
  
       10,000,000  
       20,000,000  
      =  2,500,000 บาท  
          

ดังนั้น นายน้ าเงินจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 5,000,000 บาทตามความเสียหายที่แท้จริง โดย
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท และบริษัทสอง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท  
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ต้องชดใช้   = x  ความเสียหายที่แท้จริง 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 
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ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้รับประกันภัย  
ไม่ต้องมาเกี่ยงความรับผิดชอบกัน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยเฉพาะรายใด
รายหนึ่ง และสละสิทธิ์ที ่จะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวก็
สามารถท าได้ แต่ผู้รับประกันภัยรายที่ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ยังคงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
สัดส่วนท่ีตนรับประกันภัยไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 871 เช่น 

นายน้ าเงินผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยโรงงานของตนเองไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทุนประกันภัย 10,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานหลังเดิมอีก 10,000,000 บาท กับบริษัทสองประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงของโรงงานหลังนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท เท่านั้น ต่อมาเกิดไฟไหม้ค่าเสียหายเป็น
เงิน 5,000,000 บาท  

กรณีนี้ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีการก าหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับ
ก่อนหลัง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนี้  

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย    

                   จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย  
 

       10,000,000  
        20,000,000  
      =  2,500,000 บาท 
  
       10,000,000  
       20,000,000  
      =  2,500,000 บาท  
          

ดังนั้น นายน้ าเงินจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 5,000,000 บาทตามความเสียหายที่แท้จริง โดย
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท และบริษัทสอง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท  
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ต้องชดใช้   = x  ความเสียหายที่แท้จริง 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 
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เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ต้องโอนสิทธิในการที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกนั้นให้แก่ผู ้รับประกันภัยเพื่อที่จะได้ท าการสวม สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ภายใต้จ านวนเงินที่ผู ้รับประกันภัยนั ้นได้ชดใช้ให้แก่ผู ้เอาประกันภัยไปแล้ว ซึ ่งผู ้เอาประกันภัยจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจ านวนเดียวกัน ทั้งจากผู้ก่อวินาศภัยและผู้รับประกันภัยไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์เกิน
กว่าจ านวนเงินที่ตนจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปไม่ได้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
880 เช่น  

นายไก่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเอประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ออกไปธุระถูกรถของนายไข่ชนท้ายได้รับความเสียหาย ภายหลังจากที่บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการซ่อมแซมรถของนายไก่ให้กลับคืนสู ่สภาพเดิมแล้ว กรณีนี้ บริษัทเอ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับช่วงสิทธิ์จากนายไก่ไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายไข่ซึ่งเป็นผู้ท า
ละเมิดขับรถมาชนท้ายรถของนายไก่จนได้รับความเสียหาย หรือหากนายไข่ได้ท าประกันภัยรถยนต์ของตนไว้กับ 
บริษัทบีประกันภัย (มหาชน) บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็สามารถจะรับช่วงสิทธิ์จากนายไก่ไปเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์จากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้นั้นต้องเป็นการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนโดยส าคัญผิดว่าตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น ส าคัญผิดว่า  ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียใน
วัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัย หรือโดยส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในขณะเกิดวินาศภัย 
ผู้รับประกันภัยจะไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิ์จากผู้เอาประกันภัย  
 3) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยน าหลักการนี้มาใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมแทน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัย
แสวงหาก าไรจากการท าประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 870  

หลักการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่ ได้รับประกันภัยวัตถุที่เอาประกันภัย
เดียวกันและมีส่วนได้เสียเดียวกัน โดยคุ้มครองความเสียหายเนื่องมาจากภัยเดียวกัน ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผล
คุ้มครองทุกฉบับต้องมีส่วนร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะเข้าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะใด
นั้น ต้องมีการพิจารณาจากการท าสัญญาประกันภัยเป็นหลัก หากท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้ หากท าสัญญาประกันภัย
เป็นล าดับกัน ผู้รับประกันภัยรายแรกจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อน ถ้ าไม่เพียงพอ ผู้รับประกันภัยรายถัดไป 
ก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่จนกว่าจะเต็มตามความเสียหายที่แท้จริง  

ปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัย โดยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับก่อนหลังตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อให้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้รับประกันภัย  
ไม่ต้องมาเกี่ยงความรับผิดชอบกัน 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยเฉพาะรายใด
รายหนึ่ง และสละสิทธิ์ที ่จะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียวก็
สามารถท าได้ แต่ผู้รับประกันภัยรายที่ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ยังคงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
สัดส่วนท่ีตนรับประกันภัยไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 871 เช่น 

นายน้ าเงินผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยโรงงานของตนเองไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทุนประกันภัย 10,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานหลังเดิมอีก 10,000,000 บาท กับบริษัทสองประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงของโรงงานหลังนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท เท่านั้น ต่อมาเกิดไฟไหม้ค่าเสียหายเป็น
เงิน 5,000,000 บาท  

กรณีนี้ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีการก าหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบโดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับ
ก่อนหลัง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนี้  

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย    

                   จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย  
 

       10,000,000  
        20,000,000  
      =  2,500,000 บาท 
  
       10,000,000  
       20,000,000  
      =  2,500,000 บาท  
          

ดังนั้น นายน้ าเงินจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 5,000,000 บาทตามความเสียหายที่แท้จริง โดย
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท และบริษัทสอง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2,500,000 บาท  
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ต้องชดใช้   = x  ความเสียหายที่แท้จริง 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 

บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้    = x 5,000,000 

�� 3.indd   183 4/10/2563 BE   3:57 PM
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ตัวอย่างที่ 4.1 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยท าประกันอัคคีภัยตัวอาคารโรงงานไว้ในราคาของทรัพย์สินใหม่ 10,000,000 

บาท กับบริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปีที่ 5 ของการท าประกันภัยได้เกิดไฟไหม้อาคารเสียหายทั้งหมด 
การคิดมูลค่าความเสียหายตามสภาพการใช้งานนี้ก็จะหักค่าเสื่อมราคาออก สมมติว่าอาคารประเภทนี้มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 50 ปี จะคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 2% และเนื่องจากอาคารใช้งานมาแล้ว 10 ปี ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดก็จะค านวณ
ตามอายุการใช้งานของอาคารมิใช่ระยะเวลาของการท าประกันภัย ดังนี้ 

 

  
 ค่าเสื่อมราคา  =  (มูลค่าอาคารตามราคาทรัพย์สินใหม่ x อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี) x อายุการใช้งาน  

 
  = (10,000,000 x 2%) x 10  
  = 2,000,000 บาท  

 กรณีข้างต้น บริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เท่ากับ 8,000,000 
บาท (ค านวณจาก 10,000,000 – 2,000,000) 
 อีกวิธีการหนึ่งภายใต้การชดใช้ตามแนวทางนี้ ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการ
ก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาตลาด (Current Market Value) หากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่
อายุการใช้งาน ราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และสามารถหาซื้อในตลาดทั่วไปเพื่อน ามาทดแทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป โดยบริษัทประกันวินาศภัยต้องหาทรัพย์สินที่เป็นประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนให้  
 
 ตัวอย่างที่ 4.2 
 นางทัดดาวผู้เอาประกันภัยจัดท าประกันภัยโจรกรรมคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านกับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2560 บ้านหลังดังกล่าวถูกโจรกรรมโทรทัศน์ ซึ่งนางทัดดาวซื้อมาตั้งแต่กลาง 
ปี 2559 ด้วยราคา 100,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท าการตรวจสอบพบว่าในปี 2560 นี้ 
โทรทัศน์รุ่นนี้มีการซื้อขายกันในท้องตลาดด้วยราคา 60,000 บาท กรณีนี้บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
จะเสนอวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2 วิธี ได้แก่ การชดใช้เป็นตัวเงินสด ซึ่งมีความสะดวกมาก หรือการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทน โดยผู้รับประกันภัยจะซื้อโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกันและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมา
ทดแทนให้ แต่ไม่ว่าบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบบใดก็ตาม  
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายตามความเสียหายจริงเท่านั้น คือ 60,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้จะท าได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ซึ่งต้องก าหนดไว้ตั้งแต่ขณะท าสัญญาและมีการระบุ
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ลักษณะของวิธีการชดใช้เป็น “ของใหม่ทดแทนของเก่า (New for Old)” การ
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2. แนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงนั้น โดยปกติแล้วผู้รับประกันภัยจะมีแนวทาง

พิจารณาชดใช้ตามวิธีที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ซึ่งแนวทางที่ใช้กันในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน มี 4 แนวทาง คือ 

1) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง (Indemnity Basis หรือ Actual Value Basis) 
2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน (Reinstatement หรือ Replacement Value Basis) 
3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่า (Valued Basis) หรือตามมูลค่าที่ตกลงกัน (Agreed 

Value Basis) 
4) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินที่ก าหนด (Specified Sum Basis)  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
1) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยตาม

มูลค่าที่แท้จริงนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากวินาศภัยกลับคืนสู่
สถานะเดิมทางกายภาพหรือทางการเงินเช่นที่เคยเป็นอยู่ก่อนเกิดความเสียหายเท่านัน้ ไม่เป็นการสร้างก าไรให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย และเป็นการป้องกันการก่อให้เกิดมูลเหตุจูงใจให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาประโยชน์จากการท าประกันภัย 
(Moral Hazard) แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยความรับผิด แต่ไม่ใช้กับ
การประกันภัยชีวิตหรือร่างกายแต่ประการใด เนื่องด้วยชีวิตร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่แท้จริงได้ 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้ คือ น าเอามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วย ค่าเสื่อมราคา ณ 
เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะมีวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้หลายวิธี 
ได้แก่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงินหรือด้วยวิธีการซ่อมแซมหรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทน  

ในการจะค านวณว่าทรัพย์สินนั้นมีค่าเสื่อมราคาเพียงใดนั้น จะมีความยากล าบาก เพราะค่าเสื่อมราคาจะเป็น
สิ่งที่แสดงถึงการลดลงไปของมูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งจะมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเก่ียวข้อง ในการค านวณหาค่าเสื่อมราคา
ของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัยมักจะใช้การค านวณหาค่าเสื่อมราคาในทางบัญชี เช่น วิธีเส้นตรง 
(Straight-line Depreciation) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้เป็นค่าเสื่อมราคา
ในแต่ละปีเท่าๆ กันตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน้ๆ เช่น โทรทัศน์มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100,000 บาท มีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี จะหักค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท (ค านวณจาก 100,000  10 = 10,000 บาทต่อปี)  

โดยทั่วไปสาเหตุที่ท าให้เกิดค่าเสื่อมราคาคือ การสึกหรอทางกายภาพซึ่งมักจะสัมพันธ์กับอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สิน โดยอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน ลักษณะการใช้งานและ
อายุการใช้งานด้วย เช่น เสื้อผ้าจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเฟอร์นิเจอร์ หลังคาบ้านอาจมีอายุการใช้งาน 20 ปี ขณะที่กรอบ
วงกบอาจมีอายุการใช้งานมากกว่า และอีกปัจจัยหนึ่งของค่าเสื่อมราคา คือความล้าสมัยซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี แฟชั่น หรือความนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ค านึงถึงอายุการใช้งานเลย 
ตัวอย่างมีดังนี้  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 4.1 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยท าประกันอัคคีภัยตัวอาคารโรงงานไว้ในราคาของทรัพย์สินใหม่ 10,000,000 

บาท กับบริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปีที่ 5 ของการท าประกันภัยได้เกิดไฟไหม้อาคารเสียหายทั้งหมด 
การคิดมูลค่าความเสียหายตามสภาพการใช้งานนี้ก็จะหักค่าเสื่อมราคาออก สมมติว่าอาคารประเภทนี้มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 50 ปี จะคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 2% และเนื่องจากอาคารใช้งานมาแล้ว 10 ปี ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดก็จะค านวณ
ตามอายุการใช้งานของอาคารมิใช่ระยะเวลาของการท าประกันภัย ดังนี้ 

 

  
 ค่าเสื่อมราคา  =  (มูลค่าอาคารตามราคาทรัพย์สินใหม่ x อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี) x อายุการใช้งาน  

 
  = (10,000,000 x 2%) x 10  
  = 2,000,000 บาท  

 กรณีข้างต้น บริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เท่ากับ 8,000,000 
บาท (ค านวณจาก 10,000,000 – 2,000,000) 
 อีกวิธีการหนึ่งภายใต้การชดใช้ตามแนวทางนี้ ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการ
ก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาตลาด (Current Market Value) หากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่
อายุการใช้งาน ราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และสามารถหาซื้อในตลาดทั่วไปเพื่อน ามาทดแทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป โดยบริษัทประกันวินาศภัยต้องหาทรัพย์สินที่เป็นประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนให้  
 
 ตัวอย่างที่ 4.2 
 นางทัดดาวผู้เอาประกันภัยจัดท าประกันภัยโจรกรรมคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านกับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2560 บ้านหลังดังกล่าวถูกโจรกรรมโทรทัศน์ ซึ่งนางทัดดาวซื้อมาตั้งแต่กลาง 
ปี 2559 ด้วยราคา 100,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท าการตรวจสอบพบว่าในปี 2560 นี้ 
โทรทัศน์รุ่นนี้มีการซื้อขายกันในท้องตลาดด้วยราคา 60,000 บาท กรณีนี้บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
จะเสนอวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2 วิธี ได้แก่ การชดใช้เป็นตัวเงินสด ซึ่งมีความสะดวกมาก หรือการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทน โดยผู้รับประกันภัยจะซื้อโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกันและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมา
ทดแทนให้ แต่ไม่ว่าบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบบใดก็ตาม  
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายตามความเสียหายจริงเท่านั้น คือ 60,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้จะท าได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ซึ่งต้องก าหนดไว้ตั้งแต่ขณะท าสัญญาและมีการระบุ
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ลักษณะของวิธีการชดใช้เป็น “ของใหม่ทดแทนของเก่า (New for Old)” การ
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ตัวอย่างที่ 4.1 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยท าประกันอัคคีภัยตัวอาคารโรงงานไว้ในราคาของทรัพย์สินใหม่ 10,000,000 

บาท กับบริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปีที่ 5 ของการท าประกันภัยได้เกิดไฟไหม้อาคารเสียหายทั้งหมด 
การคิดมูลค่าความเสียหายตามสภาพการใช้งานนี้ก็จะหักค่าเสื่อมราคาออก สมมติว่าอาคารประเภทนี้มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 50 ปี จะคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 2% และเนื่องจากอาคารใช้งานมาแล้ว 10 ปี ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดก็จะค านวณ
ตามอายุการใช้งานของอาคารมิใช่ระยะเวลาของการท าประกันภัย ดังนี้ 

 

  
 ค่าเสื่อมราคา  =  (มูลค่าอาคารตามราคาทรัพย์สินใหม่ x อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี) x อายุการใช้งาน  

 
  = (10,000,000 x 2%) x 10  
  = 2,000,000 บาท  

 กรณีข้างต้น บริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เท่ากับ 8,000,000 
บาท (ค านวณจาก 10,000,000 – 2,000,000) 
 อีกวิธีการหนึ่งภายใต้การชดใช้ตามแนวทางนี้ ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการ
ก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาตลาด (Current Market Value) หากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่
อายุการใช้งาน ราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และสามารถหาซื้อในตลาดทั่วไปเพื่อน ามาทดแทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป โดยบริษัทประกันวินาศภัยต้องหาทรัพย์สินที่เป็นประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนให้  
 
 ตัวอย่างที่ 4.2 
 นางทัดดาวผู้เอาประกันภัยจัดท าประกันภัยโจรกรรมคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านกับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2560 บ้านหลังดังกล่าวถูกโจรกรรมโทรทัศน์ ซึ่งนางทัดดาวซื้อมาตั้งแต่กลาง 
ปี 2559 ด้วยราคา 100,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท าการตรวจสอบพบว่าในปี 2560 นี้ 
โทรทัศน์รุ่นนี้มีการซื้อขายกันในท้องตลาดด้วยราคา 60,000 บาท กรณีนี้บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
จะเสนอวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2 วิธี ได้แก่ การชดใช้เป็นตัวเงินสด ซึ่งมีความสะดวกมาก หรือการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทน โดยผู้รับประกันภัยจะซื้อโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกันและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมา
ทดแทนให้ แต่ไม่ว่าบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบบใดก็ตาม  
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายตามความเสียหายจริงเท่านั้น คือ 60,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้จะท าได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ซึ่งต้องก าหนดไว้ตั้งแต่ขณะท าสัญญาและมีการระบุ
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ลักษณะของวิธีการชดใช้เป็น “ของใหม่ทดแทนของเก่า (New for Old)” การ
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2. แนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงนั้น โดยปกติแล้วผู้รับประกันภัยจะมีแนวทาง

พิจารณาชดใช้ตามวิธีที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ซึ่งแนวทางที่ใช้กันในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน มี 4 แนวทาง คือ 

1) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง (Indemnity Basis หรือ Actual Value Basis) 
2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน (Reinstatement หรือ Replacement Value Basis) 
3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่า (Valued Basis) หรือตามมูลค่าที่ตกลงกัน (Agreed 

Value Basis) 
4) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินที่ก าหนด (Specified Sum Basis)  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
1) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยตาม

มูลค่าที่แท้จริงนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากวินาศภัยกลับคืนสู่
สถานะเดิมทางกายภาพหรือทางการเงินเช่นที่เคยเป็นอยู่ก่อนเกิดความเสียหายเท่านัน้ ไม่เป็นการสร้างก าไรให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย และเป็นการป้องกันการก่อให้เกิดมูลเหตุจูงใจให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาประโยชน์จากการท าประกันภัย 
(Moral Hazard) แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยความรับผิด แต่ไม่ใช้กับ
การประกันภัยชีวิตหรือร่างกายแต่ประการใด เนื่องด้วยชีวิตร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถก าหนดมูลค่าที่แท้จริงได้ 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้ คือ น าเอามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วย ค่าเสื่อมราคา ณ 
เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะมีวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้หลายวิธี 
ได้แก่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงินหรือด้วยวิธีการซ่อมแซมหรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทน  

ในการจะค านวณว่าทรัพย์สินนั้นมีค่าเสื่อมราคาเพียงใดนั้น จะมีความยากล าบาก เพราะค่าเสื่อมราคาจะเป็น
สิ่งที่แสดงถึงการลดลงไปของมูลค่าทรัพย์สนิ ซึ่งจะมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเก่ียวข้อง ในการค านวณหาค่าเสื่อมราคา
ของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัยมักจะใช้การค านวณหาค่าเสื่อมราคาในทางบัญชี เช่น วิธีเส้นตรง 
(Straight-line Depreciation) ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ยค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้เป็นค่าเสื่อมราคา
ในแต่ละปีเท่าๆ กันตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนัน้ๆ เช่น โทรทัศน์มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100,000 บาท มีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี จะหักค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยปีละ 10,000 บาท (ค านวณจาก 100,000  10 = 10,000 บาทต่อปี)  

โดยทั่วไปสาเหตุที่ท าให้เกิดค่าเสื่อมราคาคือ การสึกหรอทางกายภาพซึ่งมักจะสัมพันธ์กับอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สิน โดยอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของทรัพย์สิน ลักษณะการใช้งานและ
อายุการใช้งานด้วย เช่น เสื้อผ้าจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเฟอร์นิเจอร์ หลังคาบ้านอาจมีอายุการใช้งาน 20 ปี ขณะที่กรอบ
วงกบอาจมีอายุการใช้งานมากกว่า และอีกปัจจัยหนึ่งของค่าเสื่อมราคา คือความล้าสมัยซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี แฟชั่น หรือความนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ค านึงถึงอายุการใช้งานเลย 
ตัวอย่างมีดังนี้  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 4.1 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยท าประกันอัคคีภัยตัวอาคารโรงงานไว้ในราคาของทรัพย์สินใหม่ 10,000,000 

บาท กับบริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปีที่ 5 ของการท าประกันภัยได้เกิดไฟไหม้อาคารเสียหายทั้งหมด 
การคิดมูลค่าความเสียหายตามสภาพการใช้งานนี้ก็จะหักค่าเสื่อมราคาออก สมมติว่าอาคารประเภทนี้มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 50 ปี จะคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 2% และเนื่องจากอาคารใช้งานมาแล้ว 10 ปี ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดก็จะค านวณ
ตามอายุการใช้งานของอาคารมิใช่ระยะเวลาของการท าประกันภัย ดังนี้ 

 

  
 ค่าเสื่อมราคา  =  (มูลค่าอาคารตามราคาทรัพย์สินใหม่ x อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี) x อายุการใช้งาน  

 
  = (10,000,000 x 2%) x 10  
  = 2,000,000 บาท  

 กรณีข้างต้น บริษัทฉับไวประกันภัย จ ากัด จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เท่ากับ 8,000,000 
บาท (ค านวณจาก 10,000,000 – 2,000,000) 
 อีกวิธีการหนึ่งภายใต้การชดใช้ตามแนวทางนี้ ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการ
ก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายตามราคาตลาด (Current Market Value) หากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่
อายุการใช้งาน ราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และสามารถหาซื้อในตลาดทั่วไปเพื่อน ามาทดแทน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป โดยบริษัทประกันวินาศภัยต้องหาทรัพย์สินที่เป็นประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนให้  
 
 ตัวอย่างที่ 4.2 
 นางทัดดาวผู้เอาประกันภัยจัดท าประกันภัยโจรกรรมคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านกับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2560 บ้านหลังดังกล่าวถูกโจรกรรมโทรทัศน์ ซึ่งนางทัดดาวซื้อมาตั้งแต่กลาง 
ปี 2559 ด้วยราคา 100,000 บาท บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท าการตรวจสอบพบว่าในปี 2560 นี้ 
โทรทัศน์รุ่นนี้มีการซื้อขายกันในท้องตลาดด้วยราคา 60,000 บาท กรณีนี้บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
จะเสนอวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2 วิธี ได้แก่ การชดใช้เป็นตัวเงินสด ซึ่งมีความสะดวกมาก หรือการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทน โดยผู้รับประกันภัยจะซื้อโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกันและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมา
ทดแทนให้ แต่ไม่ว่าบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแบบใดก็ตาม  
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเสียหายตามความเสียหายจริงเท่านั้น คือ 60,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

2) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้จะท าได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันไว้เป็นพิเศษในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ซึ่งต้องก าหนดไว้ตั้งแต่ขณะท าสัญญาและมีการระบุ
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ลักษณะของวิธีการชดใช้เป็น “ของใหม่ทดแทนของเก่า (New for Old)” การ
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3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่า หรือมูลค่าที่ตกลงกัน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามแนวทางนี้จะเป็นการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในขณะที่
ท าสัญญา หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายหรือสูญหาย  

ทรัพย์สินที่ต้องมีการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจหาราคาในตลาดได้หรือ 
หาได้โดยยาก จ าเป็นต้องมีการประเมินราคาและออกใบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 
ภาพเขียนต่างๆ ทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าในการใช้ทรัพย์สินนั้น  นอกจากนี้  
ยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าเทียม หรือท าขึ้นใหม่ได้ และทรัพย์สินเหล่านี้อาจด้อยค่าหรือหมดค่าลงทันทีหากได้รับความ
เสียหายไม่ว่าจะเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือเสียหายมาก 

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า จึงไม่จ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่า ทรัพย์สิน
นั้นได้รับความเสียหายในลักษณะเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายบางส่วนหรือสูญหาย ให้ถือว่าเป็นความเสียหายโดย
สิ้นเชิง (Total Loss) ทุกครั้งไป ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาแห่งมูลประกันภัยที่ก าหนดกัน
ไว้เป็นการล่วงหน้า  

 อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นสัญญาประกันภัยแบบก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า แต่กฎหมายได้อนุญาต
ให้ผู้รับประกันภัยขอลดค่าสินไหมทดแทนลงได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ราคาแห่งมูล
ประกันภัยตามที่ได้ก าหนดกันไว้นั้นมีจ านวนสูงเกินไปหนัก และให้คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วน
พร้อมดอกเบี้ย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 873 “ถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้น 
มูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนักไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ และ
ลดจ านวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจ านวนเบี้ยประกันภัยนั้น ให้เป็นผลต่อในอนาคต” ตัวอย่างมีดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4.5 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อภาพเขียนซึ่งได้มีการประเมินราคาและออกใบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ศิลปะเมื่อปี 2549 ด้วยราคา 1,500,000 บาท และนายสมหมายขอเอาประกันภัยภาพเขียนดังกล่าวในมูลค่า 
1,500,000 บาทกับ บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยภาพเขียนนี้เป็นทรัพย์สินที่อาจหาราคาตลาดไม่ได้หรือ
หาได้โดยยาก และมีมูลค่าทางจิตใจ จึงมีการก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยขึ้น เพื่อก าหนดมูลค่าการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกันไว้ล่วงหน้า แต่บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณามูลค่าและความเหมาะสมแล้ว ได้ตกลงกับ
นายสมหมายและก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมาปี 2560 เกิดไฟไหม้บ้านของนายสมหมาย 
ท าให้ภาพเขียนดังกล่าวได้รับความเสียหายจากไฟไหม้  

ตามแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่าหรือมูลค่าที่ตกลงกัน บริษัทใจดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้า คือ 1,000,000 บาท แต่ด้วยราคาใน
ปัจจุบันขณะที่เกิดความเสียหายภาพเขียนดังกล่าวมีการซื้อขายกันเพียง 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทใจดีประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความเสียหายตามจริง บริษัท ใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึง
มีสิทธิขอลดค่าสินไหมทดแทนลงได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 873 

บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 100,000 บาท และ คืนเบี้ยประกันภัย
ตามส่วนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นายสมหมาย 
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ก าหนดแนวทางมูลค่าทดแทนนี้ จะช่วยลดความยุ่งยากในการก าหนดมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา
ประกันภัยตามเกณฑ์มูลค่าที่แท้จริงลงได้ เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยที่มีการก าหนดเงื่อนไข
เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่า ในกรณีที่มีการก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามวิธีใด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต้องชดใช้ด้วยวิธีการเดียวกันกับการก าหนดจ านว นเงินเอา
ประกันภัยซึ่งมีวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 2 วิธี ได้แก่ (1) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธี
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หรือ (2) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  

การชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เป็นของใหม่นี้จะไม่น าเร่ืองค่าเสื่อมราคา หรือราคาท้องตลาดมาคิด แต่จะ
ประเมินราคาจากสภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นในสภาพที่เป็นของใหม่ เงื่อนไขในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในลักษณะนี้เหมาะส าหรับทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และผู้ผลิตก็จะผลิตรุ่นใหม่
ออกสู่ท้องตลาดโดยที่จะไม่มีการผลิตรุ่นเดิมอีก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในควบคุมการท างาน หรือเครื่องจักรที่มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วในการใช้วัตถุที่เป็นองค์ประกอบ  ตัวอย่าง
ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4.3 

 นางสมทรงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ทุนประกันภัยส าหรับสิ่งปลูกสร้าง 
5,000,000 บาทและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท ต่อมาเดือนสิงหาคม 2560 เกิดไฟไหม้โทรทัศน์ของ
นางสมทรงเสียหายสิ้นเชิง นางสมทรงซื้อโทรทัศน์รุ่นนี้เมื่อต้นปี 2560 ด้วยราคา 100,000 บาท กรณีนี้ ไฟไหม้เป็นภัย
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่ เป็น
ของใหม่ โดยท าการตรวจสอบราคาโทรทัศน์รุ่นนี้ในตลาด ปัจจุบันราคาขายเท่ากับ 80,000 บาท บริษัทหนึ่ง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงชดใช้ด้วยวิธีการซื้อโทรทัศน์รุ่นนี้ให้แก่นางสมทรงเพื่อทดแทนโทรทัศน์ที่เสียหายไป 
หรือชดใช้เป็นเงินให้แก่นางสมทรง จ านวน 80,000 บาท  
 
 ตัวอย่างที่ 4.4 

นายแก้วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 คุ้มครองรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 
วีออส ป้ายแดงกับบริษัทหนึ่ งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายแก้วน ารถยนต์คันดังกล่าวไปจอดใน
ห้างสรรพสินค้า เม่ือซื้อของเสร็จพบว่ากระจกมองข้างถูกขโมยไป 1 ข้าง กรณีนี้ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน แต่การทดแทนนี้จะทดแทนกระจกมองข้างเพียง 1 ข้าง
เท่านั้น เนื่องจากสูญหายเพียงข้างเดียว เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัย
จะมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับเงื่อนไขเป็นคู่ หรือเป็นชุด (Pair or Set Clause) ซึ่ง ผู้เอาประกันภัยต้อง
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่มีเงื่อนไขนี้ 
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3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่า หรือมูลค่าที่ตกลงกัน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามแนวทางนี้จะเป็นการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยในขณะที่
ท าสัญญา หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายหรือสูญหาย  

ทรัพย์สินที่ต้องมีการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจหาราคาในตลาดได้หรือ 
หาได้โดยยาก จ าเป็นต้องมีการประเมินราคาและออกใบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 
ภาพเขียนต่างๆ ทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าในการใช้ทรัพย์สินนั้น  นอกจากนี้  
ยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าเทียม หรือท าขึ้นใหม่ได้ และทรัพย์สินเหล่านี้อาจด้อยค่าหรือหมดค่าลงทันทีหากได้รับความ
เสียหายไม่ว่าจะเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือเสียหายมาก 

การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า จึงไม่จ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่า ทรัพย์สิน
นั้นได้รับความเสียหายในลักษณะเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายบางส่วนหรือสูญหาย ให้ถือว่าเป็นความเสียหายโดย
สิ้นเชิง (Total Loss) ทุกครั้งไป ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาแห่งมูลประกันภัยที่ก าหนดกัน
ไว้เป็นการล่วงหน้า  

 อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นสัญญาประกันภัยแบบก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า แต่กฎหมายได้อนุญาต
ให้ผู้รับประกันภัยขอลดค่าสินไหมทดแทนลงได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ราคาแห่งมูล
ประกันภัยตามที่ได้ก าหนดกันไว้นั้นมีจ านวนสูงเกินไปหนัก และให้คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วน
พร้อมดอกเบี้ย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 873 “ถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้น 
มูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนักไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ และ
ลดจ านวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจ านวนเบี้ยประกันภัยนั้น ให้เป็นผลต่อในอนาคต” ตัวอย่างมีดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4.5 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อภาพเขียนซึ่งได้มีการประเมินราคาและออกใบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ศิลปะเมื่อปี 2549 ด้วยราคา 1,500,000 บาท และนายสมหมายขอเอาประกันภัยภาพเขียนดังกล่าวในมูลค่า 
1,500,000 บาทกับ บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยภาพเขียนนี้เป็นทรัพย์สินที่อาจหาราคาตลาดไม่ได้หรือ
หาได้โดยยาก และมีมูลค่าทางจิตใจ จึงมีการก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยขึ้น เพื่อก าหนดมูลค่าการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกันไว้ล่วงหน้า แต่บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณามูลค่าและความเหมาะสมแล้ว ได้ตกลงกับ
นายสมหมายและก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมาปี 2560 เกิดไฟไหม้บ้านของนายสมหมาย 
ท าให้ภาพเขียนดังกล่าวได้รับความเสียหายจากไฟไหม้  

ตามแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการก าหนดมูลค่าหรือมูลค่าที่ตกลงกัน บริษัทใจดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้า คือ 1,000,000 บาท แต่ด้วยราคาใน
ปัจจุบันขณะที่เกิดความเสียหายภาพเขียนดังกล่าวมีการซื้อขายกันเพียง 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทใจดีประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความเสียหายตามจริง บริษัท ใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึง
มีสิทธิขอลดค่าสินไหมทดแทนลงได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 873 

บริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 100,000 บาท และ คืนเบี้ยประกันภัย
ตามส่วนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นายสมหมาย 
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ก าหนดแนวทางมูลค่าทดแทนนี้ จะช่วยลดความยุ่งยากในการก าหนดมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา
ประกันภัยตามเกณฑ์มูลค่าที่แท้จริงลงได้ เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยที่มีการก าหนดเงื่อนไข
เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่า ในกรณีที่มีการก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามวิธีใด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต้องชดใช้ด้วยวิธีการเดียวกันกับการก าหนดจ านว นเงินเอา
ประกันภัยซึ่งมีวิธีการในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 2 วิธี ได้แก่ (1) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธี
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หรือ (2) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  

การชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เป็นของใหม่นี้จะไม่น าเร่ืองค่าเสื่อมราคา หรือราคาท้องตลาดมาคิด แต่จะ
ประเมินราคาจากสภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นในสภาพที่เป็นของใหม่ เงื่อนไขในการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในลักษณะนี้เหมาะส าหรับทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และผู้ผลิตก็จะผลิตรุ่นใหม่
ออกสู่ท้องตลาดโดยที่จะไม่มีการผลิตรุ่นเดิมอีก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในควบคุมการท างาน หรือเครื่องจักรที่มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วในการใช้วัตถุที่เป็นองค์ประกอบ  ตัวอย่าง
ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4.3 

 นางสมทรงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ทุนประกันภัยส าหรับสิ่งปลูกสร้าง 
5,000,000 บาทและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท ต่อมาเดือนสิงหาคม 2560 เกิดไฟไหม้โทรทัศน์ของ
นางสมทรงเสียหายสิ้นเชิง นางสมทรงซื้อโทรทัศน์รุ่นนี้เมื่อต้นปี 2560 ด้วยราคา 100,000 บาท กรณีนี้ ไฟไหม้เป็นภัย
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่ เป็น
ของใหม่ โดยท าการตรวจสอบราคาโทรทัศน์รุ่นนี้ในตลาด ปัจจุบันราคาขายเท่ากับ 80,000 บาท บริษัทหนึ่ง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงชดใช้ด้วยวิธีการซื้อโทรทัศน์รุ่นนี้ให้แก่นางสมทรงเพื่อทดแทนโทรทัศน์ที่เสียหายไป 
หรือชดใช้เป็นเงินให้แก่นางสมทรง จ านวน 80,000 บาท  
 
 ตัวอย่างที่ 4.4 

นายแก้วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 คุ้มครองรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 
วีออส ป้ายแดงกับบริษัทหนึ่ งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายแก้วน ารถยนต์คันดังกล่าวไปจอดใน
ห้างสรรพสินค้า เม่ือซื้อของเสร็จพบว่ากระจกมองข้างถูกขโมยไป 1 ข้าง กรณีนี้ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน แต่การทดแทนนี้จะทดแทนกระจกมองข้างเพียง 1 ข้าง
เท่านั้น เนื่องจากสูญหายเพียงข้างเดียว เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัย
จะมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับเงื่อนไขเป็นคู่ หรือเป็นชุด (Pair or Set Clause) ซึ่ง ผู้เอาประกันภัยต้อง
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่มีเงื่อนไขนี้ 
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ส่วนที่ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเป็นการประกันชีวิต เพราะมี
การก าหนดจ านวนเงินไว้ชัดเจน เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนจ านวน 
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่ 2 ค่ารักษาพยาบาล ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง คือ จะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 3 เงินทดแทน ได้แก่ ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนหรือสิ้นเชิง ผลประโยชน์การ
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนนี้มีการก าหนดจ านวนเงินกันไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มท า
ประกันภัยเหมือนกับส่วนที่ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงดังนั้น ผู้รับประกันภัย
จะต้องจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวน เงิน 
ส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทั้งการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันหลายฉบับ แต่ต่างประเภทกรมธรรม์ประกันภัยกัน ในการชดใช้ค่าสินไหม
แทนจะใช้หลักการพิจารณาแยกตามส่วนข้างต้น และยังต้องแยกพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองว่าส่วนใดเป็นการประกัน
ชีวิตหรือวินาศภัย เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้ จึงขอยกตัวอย่าง
ดังนี้ 

นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 ฉบับ กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ข้อตกลงคุ้มครองมีดังนี้  

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาท  

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 

1,000 บาทต่อวัน  
ต่อมานายสมหมายได้รับมอบหมายให้ไปท างานที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 วัน นายสมหมายจึงซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางกับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองในช่วงเวลาดังกล่าว มีข้อตกลง
คุ้มครองดังนี้  

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 200,000 บาท  

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
ระหว่างที่นายสมหมายไปท างานอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินข้ามถนนถูกรถยนต์ของ 

นางแหวนชน ต ารวจพิสูจน์แล้วพบว่านางแหวนเป็นฝ่ายผิด และรถยนต์คันดังกล่าวได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) แต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ไว้ เป็นเหตุให้นายสมหมายบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน เสียค่ารักษาพยาบาลไป 90,000 
บาท ในวันที่ 6 นายสมหมายทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิต  

 

4-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ส าหรับทรัพย์สินบางประเภทที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ ก็อาจจะก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า 
เช่น ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้า
เฉพาะกรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายสิ้นเชิงหรือกรณีสูญหายเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
ไว้ว่า “หากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายทั้งคัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 

 
ตัวอย่างที่ 4.6 

 นายสุขผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับรถยนต์
สูญหาย ไฟไหม้เท่ากับ 800,000 บาทกับ บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ 6 เดือนต่อมาขณะที่นายสุขจอด
รถยนต์ไว้ในบ้าน มีคนร้ายงัดรถยนต์และขโมยรถยนต์คันดังกล่าวไป ณ วันที่เกิดความเสียหาย ราคาซื้อขายรถยนต์  
รุ่นนี้เท่ากับ 780,000 บาท กรณีนี้ เป็นความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีสูญหายทั้งคันและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้าเฉพาะกรณีรถยนต์สูญหายหรื อ
เสียหายสิ้นเชิง ดังนั้น บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
คือ 800,000 บาท  
 

4) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินที่ก าหนด การก าหนดแนวทางนี้จะใช้ส าหรับการคุ้มครองต่อ
ชีวิตร่างกายเท่านั้น เนื่องจากชีวิต ร่างกาย และอวัยวะ ของคนเรานั้นไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้ และเมื่อผู้เอา
ประกันภัยต้องประสบเหตุหรือเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่า สัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา 
และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย”  

ในการประกันวินาศภัยนั้น เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ านวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินจากรายได้ของผู้ขอเอาประกันภัย ส่วนการประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันชีวิต
สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ตามก าลังความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันชีวิตแต่ละคน โดยที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ ดังนั้น หากมีการท าประกันชีวิตไว้หลายฉบับ กรมธรรม์ประกันชีวิตทุกฉบับจะต้องชดใช้
ทั้งหมด โดยไม่น าหลักการร่วมการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาบังคับใช้ เนื่องจากชีวิตคนไม่สามารถประเมินราคาได้  

มีกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายประเภทในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยผู้โดยสารเรือส าหรับโดยสาร และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้จะมีข้อตกลงคุ้มครองหลักใหญ่ๆ อยู่ 3 ส่วน คือ การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองควบคู่เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาแยกส่วนกัน ได้แก่  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ส่วนที่ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเป็นการประกันชีวิต เพราะมี
การก าหนดจ านวนเงินไว้ชัดเจน เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนจ านวน 
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่ 2 ค่ารักษาพยาบาล ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง คือ จะจ่ายค่าทดแทน
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 3 เงินทดแทน ได้แก่ ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนหรือสิ้นเชิง ผลประโยชน์การ
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนนี้มีการก าหนดจ านวนเงินกันไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มท า
ประกันภัยเหมือนกับส่วนที่ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงดังนั้น ผู้รับประกันภัย
จะต้องจ่ายค่าทดแทนตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวน เงิน 
ส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทั้งการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันหลายฉบับ แต่ต่างประเภทกรมธรรม์ประกันภัยกัน ในการชดใช้ค่าสินไหม
แทนจะใช้หลักการพิจารณาแยกตามส่วนข้างต้น และยังต้องแยกพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองว่าส่วนใดเป็นการประกัน
ชีวิตหรือวินาศภัย เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางนี้ จึงขอยกตัวอย่าง
ดังนี้ 

นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 ฉบับ กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ข้อตกลงคุ้มครองมีดังนี้  

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาท  

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 

1,000 บาทต่อวัน  
ต่อมานายสมหมายได้รับมอบหมายให้ไปท างานที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 วัน นายสมหมายจึงซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางกับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองในช่วงเวลาดังกล่าว มีข้อตกลง
คุ้มครองดังนี้  

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 200,000 บาท  

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล จ านวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
ระหว่างที่นายสมหมายไปท างานอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินข้ามถนนถูกรถยนต์ของ 

นางแหวนชน ต ารวจพิสูจน์แล้วพบว่านางแหวนเป็นฝ่ายผิด และรถยนต์คันดังกล่าวได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทใจดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) แต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ไว้ เป็นเหตุให้นายสมหมายบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน เสียค่ารักษาพยาบาลไป 90,000 
บาท ในวันที่ 6 นายสมหมายทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิต  

 

4-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ส าหรับทรัพย์สินบางประเภทที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ ก็อาจจะก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า 
เช่น ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้า
เฉพาะกรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายสิ้นเชิงหรือกรณีสูญหายเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
ไว้ว่า “หากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายทั้งคัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 

 
ตัวอย่างที่ 4.6 

 นายสุขผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับรถยนต์
สูญหาย ไฟไหม้เท่ากับ 800,000 บาทกับ บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ 6 เดือนต่อมาขณะที่นายสุขจอด
รถยนต์ไว้ในบ้าน มีคนร้ายงัดรถยนต์และขโมยรถยนต์คันดังกล่าวไป ณ วันที่เกิดความเสียหาย ราคาซื้อขายรถยนต์  
รุ่นนี้เท่ากับ 780,000 บาท กรณีนี้ เป็นความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีสูญหายทั้งคันและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้าเฉพาะกรณีรถยนต์สูญหายหรื อ
เสียหายสิ้นเชิง ดังนั้น บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 
คือ 800,000 บาท  
 

4) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินที่ก าหนด การก าหนดแนวทางนี้จะใช้ส าหรับการคุ้มครองต่อ
ชีวิตร่างกายเท่านั้น เนื่องจากชีวิต ร่างกาย และอวัยวะ ของคนเรานั้นไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้ และเมื่อผู้เอา
ประกันภัยต้องประสบเหตุหรือเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่า สัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา 
และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย”  

ในการประกันวินาศภัยนั้น เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ านวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินจากรายได้ของผู้ขอเอาประกันภัย ส่วนการประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันชีวิต
สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ตามก าลังความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันชีวิตแต่ละคน โดยที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ ดังนั้น หากมีการท าประกันชีวิตไว้หลายฉบับ กรมธรรม์ประกันชีวิตทุกฉบับจะต้องชดใช้
ทั้งหมด โดยไม่น าหลักการร่วมการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาบังคับใช้ เนื่องจากชีวิตคนไม่สามารถประเมินราคาได้  

มีกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายประเภทในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยผู้โดยสารเรือส าหรับโดยสาร และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้จะมีข้อตกลงคุ้มครองหลักใหญ่ๆ อยู่ 3 ส่วน คือ การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองควบคู่เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาแยกส่วนกัน ได้แก่  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่ารักษาพยาบาล เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยทุกรายจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามค่าใช้จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยของทุกกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงให้ความคุ้มครองก่อน และโดยนาย
สมหมายใช้สิทธิเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นล าดับต่อไป หลังจากนั้นผู้รับประโยชน์จึงไป
เรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเป็นล าดับสุดท้าย แต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงมีจ านวนเงิน  
90,000 บาท ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ชดใช้
แล้ว และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจึงไม่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนอีก 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับเงินทดแทน ผู้รับประกันภัยทุกรายจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวน
เงินที่ตกลงกันไว้ในทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง นายสมหมายพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในอยู่ในโรงพยาบาล
เป็นจ านวน 5 วัน ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองรวม 1,000 บาท และ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อีก 5,000 บาท รวมแล้วบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ 6,000 บาท  

 
3. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยสามารถกระท าได้ 4 วิธี คือ 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash)  
2) การซ่อมแซม (Repair) 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) และ 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม 
(Reinstatement)  

การเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

ผู้รับประกันภัยจะเลือกเสนอวิธีการใดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัย 4 ข้อ คือ 
1) ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 2) ต้นทุนและความสมเหตุสมผลในการเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3) 
ประเภทของวัตถุที่เอาประกันภัย และ 4) ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดมีดังนี้  
 1) ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะ คือ ความเสียหายบางส่วน 
(Partial Loss) และความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) กรณีเกิดความเสียหายบางส่วน ผู้รับประกันภัยมักจะเลือกใช้
วิธีการซ่อมแซมเป็นหลัก หรือบางกรณีจะชดใช้เป็นตัวเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน  

กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะเลือกใช้วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทน หรือการท าให้คืนกลับสภาพเดิมก็ได้ แต่การท าให้กลับคืนสภาพเดิมนี้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะ
อ านวยและด้วยความสมเหตุสมผลที่สุด  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายบางส่วนและความเสียหาย
สิ้นเชิงส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ระบุดังนี้  
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กรณีนี้ นายสมหมายเป็นผู้ประสบภัยจากรถ จึงต้องใช้สิทธิการเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถก่อน และในตัวอย่างนี้ผู้รับประโยชน์เลือกที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางตามล าดับ ดังนั้น ผู้รับประกันภัยทั้ง 3 รายจะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ 

 

ประเภทกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัย 

จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช ้

เสียชีวิต 
(ตามจ านวนเงนิ
เอาประกันภัย 

ค่ารักษาพยาบาล 
(ตามคา่ใช้จ่ายจริง
แต่ไม่เกินจ านวน 
เงินเอาประกันภัย) 

การชดเชยรายได้ 
(ตามที่ตกลงกนั) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก 
รถของรถยนต์นางแหวน 

ชดใช้โดย 
บริษัทใจด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

220,000 บาท 80,000 บาท วันละ 200 x 5 วัน  
= 1,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ชดใช้โดย 
บริษัทยุติธรรม 

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 บาท 10,000 บาท วันละ 1,000 x 5 วัน 
= 5,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
การเดินทาง 

ชดใช้โดย 
บริษัทโชคด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

200,000 บาท ไม่ต้องชดใช้ ไม่ซื้อความ 
คุ้มครอง 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
ทดแทนรวมที่ผู้รับ 
ประโยชน์จะได้รับ 

 520,000 บาท 90,000 บาท 6,000 บาท 

 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ 

ดังนั้น มีกรมธรรม์ประกันภัยกี่ฉบับที่ให้ความคุ้มครองก็ต้องชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับ ผู้รับประโยชน์จึง
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนนี้เท่ากับ 520,000 บาทตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับที่ให้ความคุ้มครอง  

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กรณีนี้ นายสมหมายเป็นผู้ประสบภัยจากรถ จึงต้องใช้สิทธิการเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถก่อน และในตัวอย่างนี้ผู้รับประโยชน์เลือกที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางตามล าดับ ดังนั้น ผู้รับประกันภัยทั้ง 3 รายจะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ 

 

ประเภทกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัย 

จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช ้

เสียชีวิต 
(ตามจ านวนเงนิ
เอาประกันภัย 

ค่ารักษาพยาบาล 
(ตามคา่ใช้จ่ายจริง
แต่ไม่เกินจ านวน 
เงินเอาประกันภัย) 

การชดเชยรายได้ 
(ตามที่ตกลงกนั) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก 
รถของรถยนต์นางแหวน 

ชดใช้โดย 
บริษัทใจด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

220,000 บาท 80,000 บาท วันละ 200 x 5 วัน  
= 1,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ชดใช้โดย 
บริษัทยุติธรรม 

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 บาท 10,000 บาท วันละ 1,000 x 5 วัน 
= 5,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
การเดินทาง 

ชดใช้โดย 
บริษัทโชคด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

200,000 บาท ไม่ต้องชดใช้ ไม่ซื้อความ 
คุ้มครอง 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
ทดแทนรวมที่ผู้รับ 
ประโยชน์จะได้รับ 

 520,000 บาท 90,000 บาท 6,000 บาท 

 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ 

ดังนั้น มีกรมธรรม์ประกันภัยกี่ฉบับที่ให้ความคุ้มครองก็ต้องชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับ ผู้รับประโยชน์จึง
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนนี้เท่ากับ 520,000 บาทตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับที่ให้ความคุ้มครอง  
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-15 
 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่ารักษาพยาบาล เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยทุกรายจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามค่าใช้จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยของทุกกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงให้ความคุ้มครองก่อน และโดยนาย
สมหมายใช้สิทธิเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นล าดับต่อไป หลังจากนั้นผู้รับประโยชน์จึงไป
เรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเป็นล าดับสุดท้าย แต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงมีจ านวนเงิน  
90,000 บาท ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ชดใช้
แล้ว และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจึงไม่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนอีก 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับเงินทดแทน ผู้รับประกันภัยทุกรายจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวน
เงินที่ตกลงกันไว้ในทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง นายสมหมายพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในอยู่ในโรงพยาบาล
เป็นจ านวน 5 วัน ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ความคุ้มครองรวม 1,000 บาท และ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อีก 5,000 บาท รวมแล้วบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ 6,000 บาท  

 
3. ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยสามารถกระท าได้ 4 วิธี คือ 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash)  
2) การซ่อมแซม (Repair) 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) และ 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม 
(Reinstatement)  

การเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
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ผู้รับประกันภัยจะเลือกเสนอวิธีการใดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัย 4 ข้อ คือ 
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ประเภทของวัตถุที่เอาประกันภัย และ 4) ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดมีดังนี้  
 1) ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะ คือ ความเสียหายบางส่วน 
(Partial Loss) และความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) กรณีเกิดความเสียหายบางส่วน ผู้รับประกันภัยมักจะเลือกใช้
วิธีการซ่อมแซมเป็นหลัก หรือบางกรณีจะชดใช้เป็นตัวเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน  

กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะเลือกใช้วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทน หรือการท าให้คืนกลับสภาพเดิมก็ได้ แต่การท าให้กลับคืนสภาพเดิมนี้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะ
อ านวยและด้วยความสมเหตุสมผลที่สุด  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายบางส่วนและความเสียหาย
สิ้นเชิงส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ระบุดังนี้  
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กรณีนี้ นายสมหมายเป็นผู้ประสบภัยจากรถ จึงต้องใช้สิทธิการเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถก่อน และในตัวอย่างนี้ผู้รับประโยชน์เลือกที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางตามล าดับ ดังนั้น ผู้รับประกันภัยทั้ง 3 รายจะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ 

 

ประเภทกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัย 

จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช ้

เสียชีวิต 
(ตามจ านวนเงนิ
เอาประกันภัย 

ค่ารักษาพยาบาล 
(ตามคา่ใช้จ่ายจริง
แต่ไม่เกินจ านวน 
เงินเอาประกันภัย) 

การชดเชยรายได้ 
(ตามที่ตกลงกนั) 

กรมธรรม์ประกันภัย 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก 
รถของรถยนต์นางแหวน 

ชดใช้โดย 
บริษัทใจด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

220,000 บาท 80,000 บาท วันละ 200 x 5 วัน  
= 1,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ชดใช้โดย 
บริษัทยุติธรรม 

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 บาท 10,000 บาท วันละ 1,000 x 5 วัน 
= 5,000 บาท 

กรมธรรม์ประกันภัย 
การเดินทาง 

ชดใช้โดย 
บริษัทโชคด ี

ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

200,000 บาท ไม่ต้องชดใช้ ไม่ซื้อความ 
คุ้มครอง 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
ทดแทนรวมที่ผู้รับ 
ประโยชน์จะได้รับ 

 520,000 บาท 90,000 บาท 6,000 บาท 

 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ 

ดังนั้น มีกรมธรรม์ประกันภัยกี่ฉบับที่ให้ความคุ้มครองก็ต้องชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับ ผู้รับประโยชน์จึง
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนนี้เท่ากับ 520,000 บาทตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับที่ให้ความคุ้มครอง  

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 3) ประเภทของวัตถุที่เอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยได้มี 3 ประเภท ได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน และความ
รับผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยที่
ได้รับความเสียหาย ดังนี้  
  (1)  บุคคล ในกรณีของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยการเดินทาง และการประกัน
สุขภาพ ค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยประเภทนี้ จะเป็นการคุ้มครองเก่ียวกับชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของ
บุคคลผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบัน วิธีการชดใช้เป็นตัวเงินสดนี้อาจจะไม่ได้จ่ายตรงให้แก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจาก
ผู้รับประกันภัยจะท าสัญญากับโรงพยาบาลในการช าระค่ารักษาพยาบาลแทนผู้เอาประกันภัย เพื่อการบริการด้านการ
จัดการสินไหมทดแทนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น นายสมหมาย 
ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต่อมานายสมหมายท้องเสียต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในและได้ยื่นบัตรผู้ป่วยในของบริษัท
รวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่โรงพยาบาล นายสมหมายนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน มีค่าใช้จ่าย 
30,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน
ให้แก่โรงพยาบาลที่ท าสัญญาไว้ ท าให้นายสมหมายไม่ต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน แต่บางกรณีผู้เอาประกันภัยก็ต้อง
ช าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองและน ามาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัยในภายหลัง 
  (2)  ทรัพย์สิน ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน และการประกันภัยโจรกรรม หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะเลือกใช้
วิธีการใดใน 4 วิธีการตามความเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่ผู้รับประกันภัยไม่นิยมใช้วิธีการการท าให้คืนกลับสภาพเดิม 
เนื่องจากมีความยุ่งยากและซับซ้อน  
  (3)  ความรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การประกันภัยลักษณะนี้ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาว่า
บุคคลภายนอกได้รับความสูญเสียหรือเสียหายด้านใด หากเป็นชีวิต ร่างกาย อนามัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้โดยการ
ชดใช้เป็นตัวเงิน แต่หากทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยก็จะพิจารณาชดใช้ด้วยการ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 4 วิธีการ แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือซ่อมแซมให้ เช่น นางแก้วผู้เอา
ประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองห้องพักตนเองซึ่งเป็นคอนโดไว้
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะรดน้ าต้นไม้ มือนางแก้วพลาดไปถูกกระถางต้นไม้หล่นลงมาจาก
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 4) ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้รับประกันภัยพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
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ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง  
   บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางในกรณีที่เอาประกันภัย
ไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  
  รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง  
   บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ 
ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้  
  ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  
 
ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ  

 
 
 2) ต้นทุนและความสมเหตุสมผลในการเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าของวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธี โดยพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยผู้รับประกันภัยต้อง
เปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละวิธกีาร หากวิธีการใดต้นทุนสูงกว่าผู้รับประกันภัยคงต้องเลือกอีกวิธีการหนึ่งที่ประหยัดและ
เหมาะสมกว่า เช่น ผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ซึ่งเป็นสิทธิในการเลือกของ
ผู้รับประกันภัยที่จะสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ถ้าไม่อาจกระท าได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ชดใช้ใหม่ได้โดยกลับมาชดใช้เป็นตัวเงินแทน เช่น นายเหน่งผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองโน้ตบุ๊กกับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายเหน่งวางโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะท างาน สุนัขของนาย
เหน่งวิ่งไปชนโต๊ะท างานท าให้โน้ตบุ๊กหล่นลงมาเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนายเหน่งเนื่องจากเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง แต่เมื่อ
น าโน๊ตบุ๊กดังกล่าวไปประเมินราคาค่าซ่อมแล้ว พบว่าโน้ตบุ๊กดังกล่าวตกรุ่นแล้ว หาอุปกรณ์และช่างซ่อมค่อนข้างยาก 
และประเมินราคาค่าซ่อมแซมแล้วประมาณ 20,000 บาท แต่บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไปตรวจสอบ
มาแล้วพบว่ามีโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กของนายเหน่งซึ่งมีราคา 15,000 บาท กรณีนี้ 
บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเปลี่ยนวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการซ่อมแซมมาเป็นการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนให้ก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 3) ประเภทของวัตถุที่เอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยได้มี 3 ประเภท ได้แก่ บุคคล ทรัพย์สิน และความ
รับผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยที่
ได้รับความเสียหาย ดังนี้  
  (1)  บุคคล ในกรณีของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยการเดินทาง และการประกัน
สุขภาพ ค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยประเภทนี้ จะเป็นการคุ้มครองเก่ียวกับชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของ
บุคคลผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบัน วิธีการชดใช้เป็นตัวเงินสดนี้อาจจะไม่ได้จ่ายตรงให้แก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจาก
ผู้รับประกันภัยจะท าสัญญากับโรงพยาบาลในการช าระค่ารักษาพยาบาลแทนผู้เอาประกันภัย เพื่อการบริการด้านการ
จัดการสินไหมทดแทนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น นายสมหมาย 
ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต่อมานายสมหมายท้องเสียต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในและได้ยื่นบัตรผู้ป่วยในของบริษัท
รวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่โรงพยาบาล นายสมหมายนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน มีค่าใช้จ่าย 
30,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน
ให้แก่โรงพยาบาลที่ท าสัญญาไว้ ท าให้นายสมหมายไม่ต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน แต่บางกรณีผู้เอาประกันภัยก็ต้อง
ช าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองและน ามาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัยในภายหลัง 
  (2)  ทรัพย์สิน ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน และการประกันภัยโจรกรรม หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะเลือกใช้
วิธีการใดใน 4 วิธีการตามความเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่ผู้รับประกันภัยไม่นิยมใช้วิธีการการท าให้คืนกลับสภาพเดิม 
เนื่องจากมีความยุ่งยากและซับซ้อน  
  (3)  ความรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การประกันภัยลักษณะนี้ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาว่า
บุคคลภายนอกได้รับความสูญเสียหรือเสียหายด้านใด หากเป็นชีวิต ร่างกาย อนามัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้โดยการ
ชดใช้เป็นตัวเงิน แต่หากทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยก็จะพิจารณาชดใช้ด้วยการ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 4 วิธีการ แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือซ่อมแซมให้ เช่น นางแก้วผู้เอา
ประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองห้องพักตนเองซึ่งเป็นคอนโดไว้
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะรดน้ าต้นไม้ มือนางแก้วพลาดไปถูกกระถางต้นไม้หล่นลงมาจาก
ระเบียงกระแทกรถยนต์ของนายแดง หลังคารถยนต์บุบ กรณีนี้ บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้เป็น
ตัวเงิน หรือซ่อมแซมหลังคารถยนต์ให้แก่นายแดงก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน 
 4) ความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้รับประกันภัยพิจารณาเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
การพิจารณาด้วยปัจจัยทั้ง 3 ข้อข้างต้นมาแล้ว แต่สุดท้ายผู้เอาประกันภัยไม่พึงพอใจและผู้รับประกันภัยไม่สามารถ
อธิบายหรือสร้างการยอมรับในวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยเลือกมาได้ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ 
แม้สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ในบางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนได้ เพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ ถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม 
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ข้อ 2. การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์  
 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง  
   บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางในกรณีที่เอาประกันภัย
ไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  
  รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ 
หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  
 2.2 ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง  
   บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ 
ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้  
  ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อมโดยอู่กลางการ
ประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  
 
ข้อจ ากัดความรับผิดของบริษัท  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทรับผิดไม่เกินกว่าราคาน าเข้าท่ีส่งมาทางเรือ  

 
 
 2) ต้นทุนและความสมเหตุสมผลในการเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าของวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธี โดยพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยผู้รับประกันภัยต้อง
เปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละวิธกีาร หากวิธีการใดต้นทุนสูงกว่าผู้รับประกันภัยคงต้องเลือกอีกวิธีการหนึ่งที่ประหยัดและ
เหมาะสมกว่า เช่น ผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ซึ่งเป็นสิทธิในการเลือกของ
ผู้รับประกันภัยที่จะสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ถ้าไม่อาจกระท าได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ชดใช้ใหม่ได้โดยกลับมาชดใช้เป็นตัวเงินแทน เช่น นายเหน่งผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองโน้ตบุ๊กกับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายเหน่งวางโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะท างาน สุนัขของนาย
เหน่งวิ่งไปชนโต๊ะท างานท าให้โน้ตบุ๊กหล่นลงมาเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนายเหน่งเนื่องจากเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง แต่เมื่อ
น าโน๊ตบุ๊กดังกล่าวไปประเมินราคาค่าซ่อมแล้ว พบว่าโน้ตบุ๊กดังกล่าวตกรุ่นแล้ว หาอุปกรณ์และช่างซ่อมค่อนข้างยาก 
และประเมินราคาค่าซ่อมแซมแล้วประมาณ 20,000 บาท แต่บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไปตรวจสอบ
มาแล้วพบว่ามีโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กของนายเหน่งซึ่งมีราคา 15,000 บาท กรณีนี้ 
บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเปลี่ยนวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการซ่อมแซมมาเป็นการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนให้ก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ชดใช้ใหม่ได้โดยกลับมาชดใช้เป็นตัวเงินแทน เช่น นายเหน่งผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองโน้ตบุ๊กกับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นายเหน่งวางโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะท างาน สุนัขของนาย
เหน่งวิ่งไปชนโต๊ะท างานท าให้โน้ตบุ๊กหล่นลงมาเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนายเหน่งเนื่องจากเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง แต่เมื่อ
น าโน๊ตบุ๊กดังกล่าวไปประเมินราคาค่าซ่อมแล้ว พบว่าโน้ตบุ๊กดังกล่าวตกรุ่นแล้ว หาอุปกรณ์และช่างซ่อมค่อนข้างยาก 
และประเมินราคาค่าซ่อมแซมแล้วประมาณ 20,000 บาท แต่บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไปตรวจสอบ
มาแล้วพบว่ามีโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กของนายเหน่งซึ่งมีราคา 15,000 บาท กรณีนี้ 
บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเปลี่ยนวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการซ่อมแซมมาเป็นการจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนให้ก็ได้  
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 รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ภัย (Perils) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าภัยที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ 
เนื่องจากภัยที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัยมีการเขียนไว้แตกต่างกัน สิ่งที่บริษัทประกันวินาศภัยต้อง
ด าเนินการคือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการเขียนในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัย และภัยแต่ละภัยที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยมีค าจ ากัดความหรือความหมายอย่างไร 2) บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบถึงข้อจ ากัดความ
คุ้มครองของภัยนั้นๆ ด้วย และ 3) พิจารณาว่าภัยนั้นเป็นเหตุใกล้ชิดของความเสียหายหรือไม่ 
  1.1 การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยต้องวิเคราะห์รูปแบบ
การเขียนกรมธรรม์ประกันภัย จึงจะพิจารณาได้ว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้ภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ กรมธรรม์ประกันภัยมีรูปแบบการเขียนอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบระบุภัย (Named Perils) 
และแบบสรรพภัย (All Risks) กรมธรรม์ประกันภัยใดที่เขียนแบบระบุภัย บริษัทประกันวินาศภัยย่อมจะรู้ได้ทันทีว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นคุ้มครองภัยใดบ้าง แต่หากเขียนแบบสรรพภัย บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาข้อยกเว้น
เพื่อจะได้รู้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองภัยใดบ้าง  

1) ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่เขียนความคุ้มครองแบบระบุภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ระบุว่าจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหากได้รับความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิดของ
แก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น หรือกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินในเวลาท างาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงิน
อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระท าการดังกล่าว 
 
 ตัวอย่างที่ 4.7 
 นางสุผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของช า 
ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้อยู่อาศัยกับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นางสุปรุงอาหารอยู่ชั้น 2 เกิดแก๊สรั่วและ
ระเบิด ส่งผลให้อาคารในบริเวณชั้น 2 ได้รับความเสียหายจากการระเบิดในครั้งนี้ กรณีนี้ ภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากแรง
ระเบิดของแก๊สเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย และกรมธรรม์ระบุเป็นภัยที่ให้ความคุ้มครองไว้  ดังนั้น บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
  
 ตัวอย่างที่ 4.8 
 นายแห้วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของ
ช า ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้อยู่อาศัย กับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาแก๊สหุงต้มที่ใช้ต้มน้ าในหม้อก๋วยเตี๋ยว
เกิดการระเบิดและท าให้เกิดไฟไหม้ตามมา กรณีนี้ ตัวอาคารเสียหายจากแรงระเบิด  แต่การระเบิดดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากแก๊สเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่ความเสียหายของตัวอาคารที่เกิดไฟไหม้ เป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

 

4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 4.2  
แนวทางของผู้รับประกันภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยไว้อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดในการตอบตกลงหรือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคู่สัญญา
ทุกฝ่าย  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาถึงหลักฐานต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จัดส่งให้ รวมถึง
พิจารณาข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป และข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  บางกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อเร่ิมต้นอ่านพบว่ามีความคุ้มครองเกิดข้ึน แต่เมื่ออ่านต่อไปจะพบว่าความคุ้มครองดังกล่าวนั้นถูกยกเว้นไว้ หรือบาง
กรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุความคุ้มครองไว้ในข้อยกเว้น หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยไม่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย แต่กลับระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนต้อง
อ่านเอกสารโดยตลอดจนจบ จะต้องพิจารณาตลอดทั้งกรมธรรม์ประกันภัย ไม่พิจารณาเพียงแต่ค าเฉพาะหรือข้อความ
หรือวลีใดๆ โดยล าพังเท่านั้น ค าว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะเอกสารในส่วนที่พิมพ์ข้อความกลาง
หน้ากระดาษว่า “กรมธรรม์ประกันภัย..........” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงเอกสารอ่ืน เช่น เงื่อนไข ข้อก าหนด ข้อ
ระบุพิเศษ เอกสารแนบท้าย ข้อรับรองและใบสลักหลัง เป็นต้น เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาอย่างรอบคอบหรือ
อ่านเอกสารโดยตลอดจนจบ อาจส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนได้  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัยอย่างมืออาชีพอันจะน าไปสู่การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอย่างถูกต้องและยุติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมี
แนวทางในการพิจารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทน โดยใช้การตอบค าถาม 8 ข้อ ในการอ่านกรมธรรม์ประกันภัย (Robert 
Mehr and Emerson Cammack, 2006)  

ค าถามทั้ง 8 ข้อ คือ 
1. ภัย (Perils) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
2. ทรัพย์สิน (Property) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
3. ประเภทของความเสียหาย (Types of Loss) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
4. บุคคล (Person) นั้น ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
5. สถานที่ (Place) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
6. ระยะเวลา (Time Period) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
7. มีสภาวะภัย (Hazards) ที่ท าให้ความคุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไปหรือไม่ 
8. จ านวนเงินที่คุ้มครอง (Amount of Coverage) เป็นเท่าใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   194 4/10/2563 BE   3:57 PM



 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-19 
 

 รายละเอียดมีดังนี้ 
 1. ภัย (Perils) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าภัยที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ 
เนื่องจากภัยที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัยมีการเขียนไว้แตกต่างกัน สิ่งที่บริษัทประกันวินาศภัยต้อง
ด าเนินการคือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการเขียนในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัย และภัยแต่ละภัยที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยมีค าจ ากัดความหรือความหมายอย่างไร 2) บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบถึงข้อจ ากัดความ
คุ้มครองของภัยนั้นๆ ด้วย และ 3) พิจารณาว่าภัยนั้นเป็นเหตุใกล้ชิดของความเสียหายหรือไม่ 
  1.1 การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยต้องวิเคราะห์รูปแบบ
การเขียนกรมธรรม์ประกันภัย จึงจะพิจารณาได้ว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้ภัยที่ให้ความคุ้มครองใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ กรมธรรม์ประกันภัยมีรูปแบบการเขียนอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบระบุภัย (Named Perils) 
และแบบสรรพภัย (All Risks) กรมธรรม์ประกันภัยใดที่เขียนแบบระบุภัย บริษัทประกันวินาศภัยย่อมจะรู้ได้ทันทีว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นคุ้มครองภัยใดบ้าง แต่หากเขียนแบบสรรพภัย บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาข้อยกเว้น
เพื่อจะได้รู้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองภัยใดบ้าง  

1) ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่เขียนความคุ้มครองแบบระบุภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ระบุว่าจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหากได้รับความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิดของ
แก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น หรือกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินในเวลาท างาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงิน
อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระท าการดังกล่าว 
 
 ตัวอย่างที่ 4.7 
 นางสุผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของช า 
ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้อยู่อาศัยกับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่นางสุปรุงอาหารอยู่ชั้น 2 เกิดแก๊สรั่วและ
ระเบิด ส่งผลให้อาคารในบริเวณชั้น 2 ได้รับความเสียหายจากการระเบิดในครั้งนี้ กรณีนี้ ภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากแรง
ระเบิดของแก๊สเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย และกรมธรรม์ระบุเป็นภัยที่ให้ความคุ้มครองไว้  ดังนั้น บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
  
 ตัวอย่างที่ 4.8 
 นายแห้วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของ
ช า ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้อยู่อาศัย กับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาแก๊สหุงต้มที่ใช้ต้มน้ าในหม้อก๋วยเตี๋ยว
เกิดการระเบิดและท าให้เกิดไฟไหม้ตามมา กรณีนี้ ตัวอาคารเสียหายจากแรงระเบิด  แต่การระเบิดดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากแก๊สเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แต่ความเสียหายของตัวอาคารที่เกิดไฟไหม้ เป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 

 

4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 4.2  
แนวทางของผู้รับประกันภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยไว้อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดในการตอบตกลงหรือปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคู่สัญญา
ทุกฝ่าย  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาถึงหลักฐานต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จัดส่งให้ รวมถึง
พิจารณาข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป และข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  บางกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อเร่ิมต้นอ่านพบว่ามีความคุ้มครองเกิดข้ึน แต่เมื่ออ่านต่อไปจะพบว่าความคุ้มครองดังกล่าวนั้นถูกยกเว้นไว้ หรือบาง
กรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุความคุ้มครองไว้ในข้อยกเว้น หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยไม่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย แต่กลับระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนต้อง
อ่านเอกสารโดยตลอดจนจบ จะต้องพิจารณาตลอดทั้งกรมธรรม์ประกันภัย ไม่พิจารณาเพียงแต่ค าเฉพาะหรือข้อความ
หรือวลีใดๆ โดยล าพังเท่านั้น ค าว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะเอกสารในส่วนที่พิมพ์ข้อความกลาง
หน้ากระดาษว่า “กรมธรรม์ประกันภัย..........” เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงเอกสารอ่ืน เช่น เงื่อนไข ข้อก าหนด ข้อ
ระบุพิเศษ เอกสารแนบท้าย ข้อรับรองและใบสลักหลัง เป็นต้น เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาอย่างรอบคอบหรือ
อ่านเอกสารโดยตลอดจนจบ อาจส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนได้  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัยอย่างมืออาชีพอันจะน าไปสู่การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอย่างถูกต้องและยุติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมี
แนวทางในการพิจารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทน โดยใช้การตอบค าถาม 8 ข้อ ในการอ่านกรมธรรม์ประกันภัย (Robert 
Mehr and Emerson Cammack, 2006)  

ค าถามทั้ง 8 ข้อ คือ 
1. ภัย (Perils) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
2. ทรัพย์สิน (Property) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
3. ประเภทของความเสียหาย (Types of Loss) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
4. บุคคล (Person) นั้น ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
5. สถานที่ (Place) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
6. ระยะเวลา (Time Period) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
7. มีสภาวะภัย (Hazards) ที่ท าให้ความคุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไปหรือไม่ 
8. จ านวนเงินที่คุ้มครอง (Amount of Coverage) เป็นเท่าใด 
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ตั้งแต่ ค.ศ. 1941 ระหว่างนาง Harris ผู้เป็นโจทก์ กับบริษัท Poland ประกันภัย จ ากัด ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีนี้ ประเด็น
ความเสียหาย คือ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟในเตาผิงของห้องนั่งเล่น นาง Harris ได้เอา
ประกันภัยเพชรพลอยไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ด้วยนาง Harris มีความกังวลเรื่องเพชรพลอยมากเนื่องจาก
บริเวณที่พักมีการโจรกรรมหลายครั้ง จึงซ่อนเพชรพลอยไว้ในเตาผิงซึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ด้วยการวางฟืนและถ่านทับไว้
เพื่อพรางตา วันหนึ่งเมื่อนาง Harris กลับถึงบ้านพักก็จุดไฟในเตาผิงทันทีโดยลืมไปว่าซ่อนเพชรพลอยไว้ ท าให้เพชร
พลอยได้รับความเสียหาย นาง Harris จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการจ่าย 
อ้างว่าสาเหตุดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เนื่องจากการประกันอัคคีภัยคุ้มครอง
เฉพาะความเสียหายจากไฟที่ออกมานอกขอบเขตที่จ ากัดเท่านั้น หรืออยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ในกรณีนี้ไฟมิได้ออกไปนอก
ขอบเขตจ ากัดของมัน ไฟยังอยู่ในเตาผิงในที่ตั้งที่ต้องการให้มันอยู่ ศาลได้ตัดสินว่า “ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากไฟ
จึงต้องคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและตัดสินให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี โดยศาลถือว่าโจทก์ มิได้ตั้งใจให้ 
เพชรพลอยมาอยู่กับไฟ และไม่ส าคัญว่าทรัพย์สินไปติดไฟหรือไฟไปติดทรัพย์สิน ในเมื่อผู้รับประกันภัยยอมรับว่าถ้าลม
พัดเปลวไฟจากเทียนไขไปติดผ้าม่าน ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในความเสียหายของผ้าม่าน และศาลมองไม่เห็นถึง
ความแตกต่างว่าในกรณีที่ม่านปลิวไปถูกเทียนไขแล้วลุกไหม้ขึ้น ผู้รับประกันภัยจะพ้นความรับผิดอย่างไร” (ประสิทธิ์ 
วานิโชดม, 2537, น. 46-47) 

  2) คดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษและศาลได้พิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เนื่องจากความเสียหายจากไฟไหม้นี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของ
ค าว่าไฟไหม้ คดีมีว่าผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวท าให้
เตาน้ ามันล้มลงส่งผลให้เกิดไฟไหม้ตามมา ถึงแม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครอง แต่ภัยไฟไหม้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีข้อจ ากัดว่าไม่คุ้มครองไฟไหม้อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว 
กรณีนี้ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหว บริษัทประกันวินาศภัยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (ค าพิพากษาของศาลประเทศอังกฤษ Tootal Broadhurst, Lee & Co. v. London and Lancashire Fire 
Insurance Co. (1908))  
  1.3 การพิจารณาเหตุใกล้ชิด ในหลายเหตุการณ์ ความเสียหายที่เกิดขึ้น มิได้เกิดจากภัยเดียวแต่เกิดจาก
ภัยหลายภัยและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุ
ใกล้ชิดซึ่งเป็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก หรือเป็น
ผลโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งผู้รับประกันภัยต้องตรวจสอบความเสียหายก่อน
การตัดสินใจชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาเป็นล าดับดังต่อไปนี้  

1) ความเสียหายเกิดจากภัยที่ระบุคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 
2) มีภัยที่ระบุโดยชัดแจ้งว่าไม่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยมาเก่ียวข้องหรือไม่ 
3) หากความเสียหายเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องสรุปหาความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและผล โดยเหตุจะต้องเกิดจากสาเหตุใกล้ชิดซึ่งเป็นเหตุหรือภัยที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง อันน าไปสู่ผล
คือ ความเสียหาย (Loss) 

(1)  กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) และส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในภาคใต้ ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ใน 14 
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  2) ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่เขียนความคุ้มครองแบบสรรพภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ระบุว่าบริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัน
เกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

 
ตัวอย่างที่ 4.9 
นางสาวกิ่งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินคุ้มครองอาคารส านักงานซึ่งอยู่ติด

ถนนใหญ่กับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รถวิ่งทุกวันจนท าให้อาคารทรุดตัวแตกร้าว กรณีนี้การทรุดตัวของ
สิ่งปลูกสร้างเป็นภัยที่ระบุอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.10 
นายแม้นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภั ยทรัพย์สินอาคารโรงงานกับบริษัทยินดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาหม้อก าเนิดไอน้ าได้รับความร้อนเกินขนาดเกิดระเบิดขึ้นท าให้หม้อไอน้ าได้รับความ
เสียหายจากการระเบิดและเกิดไฟไหม้ตามมา กรณีนี้ การระเบิดของหม้อก าเนิดไอน้ า เป็นสาเหตุที่ได้รับการยกเว้นซึ่ง
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับหม้อไอ
น้ าที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิด แต่ไฟไหม้ เป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้  บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับผนังอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้  
 
  1.2 การตรวจสอบข้อจ ากัดความคุ้มครองของภัยนั้นๆ นอกเหนือจากการพิจารณาภัยท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดภายใต้ภัยนั้นๆ อีกครั้งว่ามีข้อจ ากัดหรือมี
ขอบเขตความคุ้มครองเพียงใด เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองไฟไหม้ แต่ไม่ใช่ไฟไหม้ทุกกรณีที่ได้รับ
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจและเป็นเหตุบังเอิญ และ  
ไม่รวมถึงไฟที่จุดขึ้นในความมุ่งหมายปกติ ซึ่งถูกควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขตที่จ ากัดอันเป็นปกติธรรมดา ซึ่งเรียกว่า 
ไฟที่เป็นมิตร (Friendly Fire) เช่น ไฟในเตาขณะท าอาหาร ซึ่งโดยปกติไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่หากไฟที่เป็นมิตร
ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอ่ืนใดที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยยังระบุอีกว่า ไฟไหม้ที่กรมธรรม์ประกันภั ยไม่ให้ความ
คุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้เนื่องมาจากแผ่นดินไหว ไฟไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุ
ตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือการที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่าง
กรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อน หรือการท าให้แห้ง  

  1) คดีที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1941 เป็นคดีตัวอย่างที่ฟ้องร้องเก่ียวกับความหมาย
ของค าว่า ไฟที่เป็นมิตร ซึ่งศาลอังกฤษได้มีค าพิพากษาให้ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงถือเป็นคดี
ตัวอย่างที่ท าให้ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยน ามาเป็นหลักการในการตีความ และตรวจสอบข้อจ ากัดความคุ้มครอง
ของค าว่า “ไฟไหม้” ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เพื่อการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง คดีนี้เกิดขึ้น
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ตั้งแต่ ค.ศ. 1941 ระหว่างนาง Harris ผู้เป็นโจทก์ กับบริษัท Poland ประกันภัย จ ากัด ซึ่งเป็นจ าเลยในคดีนี้ ประเด็น
ความเสียหาย คือ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟในเตาผิงของห้องนั่งเล่น นาง Harris ได้เอา
ประกันภัยเพชรพลอยไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ด้วยนาง Harris มีความกังวลเรื่องเพชรพลอยมากเนื่องจาก
บริเวณที่พักมีการโจรกรรมหลายครั้ง จึงซ่อนเพชรพลอยไว้ในเตาผิงซึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ด้วยการวางฟืนและถ่านทับไว้
เพื่อพรางตา วันหนึ่งเมื่อนาง Harris กลับถึงบ้านพักก็จุดไฟในเตาผิงทันทีโดยลืมไปว่าซ่อนเพชรพลอยไว้ ท าให้เพชร
พลอยได้รับความเสียหาย นาง Harris จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการจ่าย 
อ้างว่าสาเหตุดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เนื่องจากการประกันอัคคีภัยคุ้มครอง
เฉพาะความเสียหายจากไฟที่ออกมานอกขอบเขตที่จ ากัดเท่านั้น หรืออยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ในกรณีนี้ไฟมิได้ออกไปนอก
ขอบเขตจ ากัดของมัน ไฟยังอยู่ในเตาผิงในที่ตั้งที่ต้องการให้มันอยู่ ศาลได้ตัดสินว่า “ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากไฟ
จึงต้องคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและตัดสินให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี โดยศาลถือว่าโจทก์ มิได้ตั้งใจให้ 
เพชรพลอยมาอยู่กับไฟ และไม่ส าคัญว่าทรัพย์สินไปติดไฟหรือไฟไปติดทรัพย์สิน ในเมื่อผู้รับประกันภัยยอมรับว่าถ้าลม
พัดเปลวไฟจากเทียนไขไปติดผ้าม่าน ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในความเสียหายของผ้าม่าน และศาลมองไม่เห็นถึง
ความแตกต่างว่าในกรณีที่ม่านปลิวไปถูกเทียนไขแล้วลุกไหม้ขึ้น ผู้รับประกันภัยจะพ้นความรับผิดอย่างไร” (ประสิทธิ์ 
วานิโชดม, 2537, น. 46-47) 

  2) คดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษและศาลได้พิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เนื่องจากความเสียหายจากไฟไหม้นี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของ
ค าว่าไฟไหม้ คดีมีว่าผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวท าให้
เตาน้ ามันล้มลงส่งผลให้เกิดไฟไหม้ตามมา ถึงแม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครอง แต่ภัยไฟไหม้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีข้อจ ากัดว่าไม่คุ้มครองไฟไหม้อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว 
กรณีนี้ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหว บริษัทประกันวินาศภัยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (ค าพิพากษาของศาลประเทศอังกฤษ Tootal Broadhurst, Lee & Co. v. London and Lancashire Fire 
Insurance Co. (1908))  
  1.3 การพิจารณาเหตุใกล้ชิด ในหลายเหตุการณ์ ความเสียหายที่เกิดขึ้น มิได้เกิดจากภัยเดียวแต่เกิดจาก
ภัยหลายภัยและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทีเ่อาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุ
ใกล้ชิดซึ่งเป็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก หรือเป็น
ผลโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ซึ่งผู้รับประกันภัยต้องตรวจสอบความเสียหายก่อน
การตัดสินใจชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาเป็นล าดับดังต่อไปนี้  

1) ความเสียหายเกิดจากภัยที่ระบุคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 
2) มีภัยที่ระบุโดยชัดแจ้งว่าไม่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยมาเก่ียวข้องหรือไม่ 
3) หากความเสียหายเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องสรุปหาความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและผล โดยเหตุจะต้องเกิดจากสาเหตุใกล้ชิดซึ่งเป็นเหตุหรือภัยที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง อันน าไปสู่ผล
คือ ความเสียหาย (Loss) 

(1)  กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) และส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในภาคใต้ ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ใน 14 
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  2) ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่เขียนความคุ้มครองแบบสรรพภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ระบุว่าบริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัน
เกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

 
ตัวอย่างที่ 4.9 
นางสาวกิ่งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินคุ้มครองอาคารส านักงานซึ่งอยู่ติด

ถนนใหญ่กับบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รถวิ่งทุกวันจนท าให้อาคารทรุดตัวแตกร้าว กรณีนี้การทรุดตัวของ
สิ่งปลูกสร้างเป็นภัยที่ระบุอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.10 
นายแม้นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภั ยทรัพย์สินอาคารโรงงานกับบริษัทยินดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาหม้อก าเนิดไอน้ าได้รับความร้อนเกินขนาดเกิดระเบิดขึ้นท าให้หม้อไอน้ าได้รับความ
เสียหายจากการระเบิดและเกิดไฟไหม้ตามมา กรณีนี้ การระเบิดของหม้อก าเนิดไอน้ า เป็นสาเหตุที่ได้รับการยกเว้นซึ่ง
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับหม้อไอ
น้ าที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิด แต่ไฟไหม้ เป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้  บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับผนังอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้  
 
  1.2 การตรวจสอบข้อจ ากัดความคุ้มครองของภัยนั้นๆ นอกเหนือจากการพิจารณาภัยที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดภายใต้ภัยนั้นๆ อีกครั้งว่ามีข้อจ ากัดหรือมี
ขอบเขตความคุ้มครองเพียงใด เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองไฟไหม้ แต่ไม่ใช่ไฟไหม้ทุกกรณีที่ได้รับ
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจและเป็นเหตุบังเอิญ และ  
ไม่รวมถึงไฟที่จุดขึ้นในความมุ่งหมายปกติ ซึ่งถูกควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขตที่จ ากัดอันเป็นปกติธรรมดา ซึ่งเรียกว่า 
ไฟที่เป็นมิตร (Friendly Fire) เช่น ไฟในเตาขณะท าอาหาร ซึ่งโดยปกติไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่หากไฟที่เป็นมิตร
ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอ่ืนใดที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยยังระบุอีกว่า ไฟไหม้ที่กรมธรรม์ประกันภั ยไม่ให้ความ
คุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้เนื่องมาจากแผ่นดินไหว ไฟไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุ
ตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือการที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่าง
กรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อน หรือการท าให้แห้ง  

  1) คดีที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1941 เป็นคดีตัวอย่างที่ฟ้องร้องเก่ียวกับความหมาย
ของค าว่า ไฟที่เป็นมิตร ซึ่งศาลอังกฤษได้มีค าพิพากษาให้ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงถือเป็นคดี
ตัวอย่างที่ท าให้ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยน ามาเป็นหลักการในการตีความ และตรวจสอบข้อจ ากัดความคุ้มครอง
ของค าว่า “ไฟไหม้” ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เพื่อการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง คดีนี้เกิดขึ้น
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สิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ 
และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้วสูญหายไป อันเกิด
จากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์  
อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น ดังนั้น บริษัทสดใสประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  
 ตัวอย่างที่ 4.13 
 นางสาวมิ้งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองโกดังและสินค้าที่ลูกค้ามา
ฝากเก็บไว้ในโกดัง (สินค้ารับฝาก) กับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดน้ าท่วมโกดังและท่วมเข้ามาท า
ให้สินค้าที่ลูกค้าฝากเก็บไว้ในโกดังได้รับความเสียหายด้วย กรณีนี้ ถึงแม้ว่าสินค้าในโกดังจะเป็นทรัพย์สินในการดูแล
ของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการระบุ เป็นการ
เฉพาะไว้ ดังนั้น บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
 ตัวอย่างที่ 4.14 
 นายแซมผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองอาคารโรงงานและเครื่องจักร 
รวมถึงทรัพย์สินภายในทุกชนิดกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่พนักงานขับรถกระบะจะไปส่งของให้
ลูกค้า ได้ขับถอยชนก าแพงโรงงานได้รับความเสียหาย กรณีนี้ รถกระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งระบุไม่คุ้มครองยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน 
(รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้เฉพาะความเสียหายส าหรับการซ่อมแซมก าแพง
โรงงานเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ 
 
 3. ประเภทของความเสียหาย (Types of Loss) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

ประเภทของความเสียหายตามการประกันวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นความเสียหายโดยตรง
เท่านั้น (Direct Loss) คือ ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงและส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ หรือ
ความเสียหายทางการเงิน หรือความบาดเจ็บ อันเป็นผลโดยตรงของเหตุต่อเนื่องที่ไม่ขาดตอน หรือสาเหตุใกล้ชิดต่อ
วัตถุที่เอาประกันภัย และน าไปสู่ภัยที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ไฟไหม้บ้านเสียหาย น้ าท่วมรถยนต์ แต่จะ
มีการประกันวินาศภัยบางประเภทที่ขยายความคุ้มครองไปถึง “ความเสียหายโดยอ้อม (Indirect Loss)” ด้วย ซึ่ง
หมายถึง ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียรายได้สืบเนื่องจากการ
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เสียหายได้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้น หรือการสูญเสียทรัพย์สินที่เป็นคู่ข้างใดข้างหนึ่ง (ความเสียหายลักษณะนี้มักจะเรียกเป็นความเสียหาย
ต่อเนื่อง) หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการสู้คดี หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการหาที่เก็บ
ทรัพย์สินชั่วคราว เป็นต้น 

 

4-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประเทศมากกว่า 230,000 คน นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติคร้ังร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ กรณีนี้หากผู้เอา
ประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ขยายความคุ้มครองเฉพาะภัยน้ าท่วม แต่ไม่ขยายภัยแผ่นดินไหว ก็จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง เนื่องจากภัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหาย คือ ภัยแผ่นดินไหว ไม่ใช่ภัยน้ าท่วม  

(2)  นายเขียวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทปรีดาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บริเวณชั้น 1 ส่งผลให้
เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ชั้น 2 ได้รับความเสียหายจากควันไฟ กรณีนี้ ไฟไหม้ถือว่าเป็นภัยหลักที่เกิดขึ้นและท าให้เกิดควันไฟ
ติดตามมาเป็นล าดับโดยไม่ขาดตอน บริษัทปรีดาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้และจากควันเนื่องจากเป็นสาเหตุใกล้ชิด 

(3)  นายจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กับบริษัทสมใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปชนต้นไม้แล้วเกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถทั้งคัน กรณีนี้ สาเหตุเกิดขึ้นจากรถชน
แล้วเป็นผลให้ไฟไหม้รถยนต์ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ให้ความ
คุ้มครองรถยนต์เมื่อเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็น  
ผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ดังนั้น บริษัทสมใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 2.  ทรัพย์สิน (Property) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภทของ 
ผู้เอาประกันภัย และจะมีการระบุค านิยามของทรัพย์สินที่คุ้มครองไว้เสมอ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นได้รับความคุ้มครองก็
จะต้องพิจารณาอีกว่า เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินนั้นโดยรวมหรือเฉพาะประเภท ประการสุดท้าย บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อยกเว้นที่เก่ียวกับทรัพย์สินนั้นๆ ด้วย เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.11 
นายนิดผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม

ฐานราก) กับบริษัทยอดเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาไฟไหม้โรงจอดรถยนต์ของนายนิด กรณีนี้โรงจอด
รถยนต์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากค าว่า “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” ภายใต้กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น 
เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัย
ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก ดังนั้น บริษัท ยอดเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.12 

 นางชื่นจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กับบริษัทสดใสประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมานางชื่นจิตขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจ่ายตลาด เมื่อซื้อของเสร็จเดินออกมาพบว่ากระจกมองข้างถูกขโมยไป กรณีนี้ 
กระจกมองข้างถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์  
สูญหาย ไฟไหม้ระบุว่าจะให้ความคุ้มครองรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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สิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ 
และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้วสูญหายไป อันเกิด
จากการกระท าความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์  
อันเกิดจากการกระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น ดังนั้น บริษัทสดใสประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  
 ตัวอย่างที่ 4.13 
 นางสาวมิ้งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองโกดังและสินค้าที่ลูกค้ามา
ฝากเก็บไว้ในโกดัง (สินค้ารับฝาก) กับบริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดน้ าท่วมโกดังและท่วมเข้ามาท า
ให้สินค้าที่ลูกค้าฝากเก็บไว้ในโกดังได้รับความเสียหายด้วย กรณีนี้ ถึงแม้ว่าสินค้าในโกดังจะเป็นทรัพย์สินในการดูแล
ของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการระบุ เป็นการ
เฉพาะไว้ ดังนั้น บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
 ตัวอย่างที่ 4.14 
 นายแซมผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองอาคารโรงงานและเครื่องจักร 
รวมถึงทรัพย์สินภายในทุกชนิดกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะที่พนักงานขับรถกระบะจะไปส่งของให้
ลูกค้า ได้ขับถอยชนก าแพงโรงงานได้รับความเสียหาย กรณีนี้ รถกระบะดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งระบุไม่คุ้มครองยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน 
(รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้เฉพาะความเสียหายส าหรับการซ่อมแซมก าแพง
โรงงานเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ 
 
 3. ประเภทของความเสียหาย (Types of Loss) ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

ประเภทของความเสียหายตามการประกันวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นความเสียหายโดยตรง
เท่านั้น (Direct Loss) คือ ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงและส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ หรือ
ความเสียหายทางการเงิน หรือความบาดเจ็บ อันเป็นผลโดยตรงของเหตุต่อเนื่องที่ไม่ขาดตอน หรือสาเหตุใกล้ชิดต่อ
วัตถุที่เอาประกันภัย และน าไปสู่ภัยที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ไฟไหม้บ้านเสียหาย น้ าท่วมรถยนต์ แต่จะ
มีการประกันวินาศภัยบางประเภทที่ขยายความคุ้มครองไปถึง “ความเสียหายโดยอ้อม (Indirect Loss)” ด้วย ซึ่ง
หมายถึง ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียรายได้สืบเนื่องจากการ
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เสียหายได้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
ความชื้น หรือการสูญเสียทรัพย์สินที่เป็นคู่ข้างใดข้างหนึ่ง (ความเสียหายลักษณะนี้มักจะเรียกเป็นความเสียหาย
ต่อเนื่อง) หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการสู้คดี หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการหาที่เก็บ
ทรัพย์สินชั่วคราว เป็นต้น 

 

4-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประเทศมากกว่า 230,000 คน นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติคร้ังร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ กรณีนี้หากผู้เอา
ประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ขยายความคุ้มครองเฉพาะภัยน้ าท่วม แต่ไม่ขยายภัยแผ่นดินไหว ก็จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง เนื่องจากภัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหาย คือ ภัยแผ่นดินไหว ไม่ใช่ภัยน้ าท่วม  

(2)  นายเขียวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทปรีดาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บริเวณชั้น 1 ส่งผลให้
เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ชั้น 2 ได้รับความเสียหายจากควันไฟ กรณีนี้ ไฟไหม้ถือว่าเป็นภัยหลักที่เกิดขึ้นและท าให้เกิดควันไฟ
ติดตามมาเป็นล าดับโดยไม่ขาดตอน บริษัทปรีดาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้และจากควันเนื่องจากเป็นสาเหตุใกล้ชิด 

(3)  นายจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กับบริษัทสมใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปชนต้นไม้แล้วเกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถทั้งคัน กรณีนี้ สาเหตุเกิดขึ้นจากรถชน
แล้วเป็นผลให้ไฟไหม้รถยนต์ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ให้ความ
คุ้มครองรถยนต์เมื่อเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็น  
ผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ดังนั้น บริษัทสมใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 2.  ทรัพย์สิน (Property) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภทของ 
ผู้เอาประกันภัย และจะมีการระบุค านิยามของทรัพย์สินที่คุ้มครองไว้เสมอ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นได้รับความคุ้มครองก็
จะต้องพิจารณาอีกว่า เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินนั้นโดยรวมหรือเฉพาะประเภท ประการสุดท้าย บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อยกเว้นที่เก่ียวกับทรัพย์สินนั้นๆ ด้วย เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.11 
นายนิดผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม

ฐานราก) กับบริษัทยอดเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาไฟไหม้โรงจอดรถยนต์ของนายนิด กรณีนี้โรงจอด
รถยนต์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากค าว่า “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” ภายใต้กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น 
เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัย
ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก ดังนั้น บริษัท ยอดเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.12 

 นางชื่นจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กับบริษัทสดใสประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมานางชื่นจิตขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจ่ายตลาด เมื่อซื้อของเสร็จเดินออกมาพบว่ากระจกมองข้างถูกขโมยไป กรณีนี้ 
กระจกมองข้างถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองรถยนต์  
สูญหาย ไฟไหม้ระบุว่าจะให้ความคุ้มครองรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 4.15 
 นางสุดใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอาคารพาณิชย์ซึ่งท าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับ
บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสุดใจขายอาคารหลังดังกล่าวให้นายเจ๋งและไปท าการซื้อขายเปลี่ยน
ชื่อกันที่กรมที่ดินเรียบร้อย แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบและยินยอม เพื่อจัดท าใบสลักหลังเปลี่ยนชื่อผู้เอา
ประกันภัย ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ท าให้อาคารได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยคือ นางสุดใจ ขณะท าสัญญานางสุดใจมีส่วนได้เสีย แต่ในขณะเกิดความเสียหายนางสุดใจไม่มีส่วน
ได้เสียแล้ว ส่งผลให้สัญญาไม่ผูกพันคู่สัญญา ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 
 
 ตัวอย่างที่ 4.16 

บริษัททวีภรณ์ จ ากัด เป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล ภายนอก
กับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งคุ้มครองความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจภายในหรือมีสาเหตุ
จากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นร้านค้าขายส่ง ขณะที่ลูกจ้างก าลังขับรถ โฟล์
คลิฟต์ (Forklift) ไม่ได้ทันสังเกต ถอยไปชนนางสมหญิงซึ่งก าลังเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในอาคาร ท าให้นางสมหญิง
ขาหักต้องรักษาพยาบาล กรณีนี้ ถือได้ว่าเป็นความประมาทของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้
ลูกจ้างคนดังกล่าวจะไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่อยู่ภายใต้ค านิยามค าว่า 
ผู้เอาประกันภัย บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 
ตัวอย่างที่ 4.17 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 คุ้มครองความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวหลุดโค้งไถลลงข้างทางเป็นเหตุ  
ให้ไปชนบ้านนางกรองแก้วได้รับความเสียหาย และนางกรองแก้วเสียชีวิต ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์ในเวลา
เกิดเหตุ คือ นายอบอุ่น จากตัวอย่างนี้จะน ามาพิจารณาเรื่องบุคคลที่ ได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 เป็นกรณีดังนี้  

กรณีที่ 1 นายสมหมายยินยอมให้นายอบอุ่นน ารถยนต์ไปใช้ แม้นายอบอุ่นจะไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ที่ได้รับความยินยอมจากนายสมหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
และก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้
ความคุ้มครองผู้ขับขี่หากบุคคลนั้นได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับบ้านนางกรองแก้ว และการเสียชีวิตของนางกรองแก้วด้วย 

กรณีที่ 2 นายอบอุ่นน ารถยนต์ไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายสมหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
และก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก แต่หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีการ
ระบุเงื่อนไข เรื่องข้อสัญญาพิเศษไว้ว่า “บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อยกเว้นข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 หรือ7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่
ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไปเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาประเภทความเสียหายที่
เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายโดยตรง หรือเป็นความเสียหายโดยอ้อมและตรวจสอบในกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีการขยาย
ความคุ้มครองหรือระบุไว้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันวินาศภัยบางประเภทจะมีการระบุเร่ืองความ
เสียหายโดยอ้อมไว้ในข้อยกเว้นอย่างชัดเจน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองความ
เสียหายอันมีสาเหตุมาจาก หรือเกิดขึ้นจากการหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง 
หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าลักษณะใดๆ ก็ตาม หรือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่อง
ใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง เช่น 

นางดวงใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยให้ผู้อื่นเช่าเพือ่
ท าร้านขายของช า คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาทกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
อาคารเกิดไฟไหม้ส่งผลให้เกิดความเสียหายบริเวณชั้นล่าง ผู้เช่าไม่สามารถขายของต่อไปได้ จึงต้องย้ายออกไป  ท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยสูญเสียรายได้จากการเช่าอาคารดังกล่าว กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายของตัวอาคารเท่านั้นซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรงต่อวัตถุที่เอาประกันภัย ส่วน
ความเสียหายโดยอ้อม ได้แก่ การสูญเสียรายได้จากค่าเช่า บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หากนางดวงใจต้องการความคุ้มครองส าหรับการสูญเสียรายได้จากค่าเช่านางดวงใจต้องแจ้งไปยัง
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และมีการระบุอย่างชัดเจนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
 4. บุคคล (Person) นั้น ได้รับความคุ้มครองหรือไม่  

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนตามกฎหมายเป็นบุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในขณะท าสัญญาประกันภัยและขณะเกิดความเสียหายหรือไม่ เว้นแต่ ในการประกันภัยขนส่งทางทะเลที่
ก าหนดไว้ว่าให้มีส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดความเสียหายก็พอ หากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญา ดังเช่น 

กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้แทนตาม
กฎหมายเท่านั้น ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทจะให้ความคุ้มครองบุคคลไว้ครอบคลุมกว่ามาก และบุคคล
เหล่านี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นเฉพาะอีกด้วย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ค าว่า  
“ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงเจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของผู้เอา
ประกันภัย แต่ทั้งนี้เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น” ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่เอา
ประกันภัยหรือสถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย พนักงาน 
ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดเจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย หรือกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอา
ประกันภัยแล้ว ยังคุ้มครองรวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็น
ผู้เอาประกันภัยเองด้วย เช่น  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-25 
 

ตัวอย่างที่ 4.15 
 นางสุดใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอาคารพาณิชย์ซึ่งท าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับ
บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสุดใจขายอาคารหลังดังกล่าวให้นายเจ๋งและไปท าการซื้อขายเปลี่ยน
ชื่อกันที่กรมที่ดินเรียบร้อย แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบและยินยอม เพื่อจัดท าใบสลักหลังเปลี่ยนชื่อผู้เอา
ประกันภัย ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ท าให้อาคารได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยคือ นางสุดใจ ขณะท าสัญญานางสุดใจมีส่วนได้เสีย แต่ในขณะเกิดความเสียหายนางสุดใจไม่มีส่วน
ได้เสียแล้ว ส่งผลให้สัญญาไม่ผูกพันคู่สัญญา ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 
 
 ตัวอย่างที่ 4.16 

บริษัททวีภรณ์ จ ากัด เป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล ภายนอก
กับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งคุ้มครองความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจภายในหรือมีสาเหตุ
จากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นร้านค้าขายส่ง ขณะที่ลูกจ้างก าลังขับรถ โฟล์
คลิฟต์ (Forklift) ไม่ได้ทันสังเกต ถอยไปชนนางสมหญิงซึ่งก าลังเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในอาคาร ท าให้นางสมหญิง
ขาหักต้องรักษาพยาบาล กรณีนี้ ถือได้ว่าเป็นความประมาทของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้
ลูกจ้างคนดังกล่าวจะไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่อยู่ภายใต้ค านิยามค าว่า 
ผู้เอาประกันภัย บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 
ตัวอย่างที่ 4.17 
นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 คุ้มครองความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวหลุดโค้งไถลลงข้างทางเป็นเหตุ  
ให้ไปชนบ้านนางกรองแก้วได้รับความเสียหาย และนางกรองแก้วเสียชีวิต ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์ในเวลา
เกิดเหตุ คือ นายอบอุ่น จากตัวอย่างนี้จะน ามาพิจารณาเรื่องบุคคลที่ ได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 เป็นกรณีดังนี้  

กรณีที่ 1 นายสมหมายยินยอมให้นายอบอุ่นน ารถยนต์ไปใช้ แม้นายอบอุ่นจะไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ที่ได้รับความยินยอมจากนายสมหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
และก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้
ความคุ้มครองผู้ขับขี่หากบุคคลนั้นได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับบ้านนางกรองแก้ว และการเสียชีวิตของนางกรองแก้วด้วย 

กรณีที่ 2 นายอบอุ่นน ารถยนต์ไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายสมหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
และก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก แต่หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีการ
ระบุเงื่อนไข เรื่องข้อสัญญาพิเศษไว้ว่า “บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัย หรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือข้อยกเว้นข้อ 7.1 7.2 7.3 7.4 หรือ7.5 หรือเงื่อนไขทั่วไป เว้นแต่
ข้อ 3 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไปเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิดตามความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาประเภทความเสียหายที่
เกิดขึ้นว่าเป็นความเสียหายโดยตรง หรือเป็นความเสียหายโดยอ้อมและตรวจสอบในกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีการขยาย
ความคุ้มครองหรือระบุไว้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันวินาศภัยบางประเภทจะมีการระบุเร่ืองความ
เสียหายโดยอ้อมไว้ในข้อยกเว้นอย่างชัดเจน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองความ
เสียหายอันมีสาเหตุมาจาก หรือเกิดขึ้นจากการหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง 
หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าลักษณะใดๆ ก็ตาม หรือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่อง
ใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง เช่น 

นางดวงใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับอาคารพาณิชย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยให้ผู้อื่นเช่าเพือ่
ท าร้านขายของช า คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาทกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
อาคารเกิดไฟไหม้ส่งผลให้เกิดความเสียหายบริเวณชั้นล่าง ผู้เช่าไม่สามารถขายของต่อไปได้ จึงต้องย้ายออกไป  ท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยสูญเสียรายได้จากการเช่าอาคารดังกล่าว กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายของตัวอาคารเท่านั้นซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรงต่อวัตถุที่เอาประกันภัย ส่วน
ความเสียหายโดยอ้อม ได้แก่ การสูญเสียรายได้จากค่าเช่า บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน หากนางดวงใจต้องการความคุ้มครองส าหรับการสูญเสียรายได้จากค่าเช่านางดวงใจต้องแจ้งไปยัง
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และมีการระบุอย่างชัดเจนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
 4. บุคคล (Person) นั้น ได้รับความคุ้มครองหรือไม่  

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนตามกฎหมายเป็นบุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในขณะท าสัญญาประกันภัยและขณะเกิดความเสียหายหรือไม่ เว้นแต่ ในการประกันภัยขนส่งทางทะเลที่
ก าหนดไว้ว่าให้มีส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดความเสียหายก็พอ หากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญา ดังเช่น 

กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้แทนตาม
กฎหมายเท่านั้น ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทจะให้ความคุ้มครองบุคคลไว้ครอบคลุมกว่ามาก และบุคคล
เหล่านี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นเฉพาะอีกด้วย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ค าว่า  
“ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงเจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของผู้เอา
ประกันภัย แต่ทั้งนี้เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น” ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่เอา
ประกันภัยหรือสถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย พนักงาน 
ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดเจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย หรือกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอา
ประกันภัยแล้ว ยังคุ้มครองรวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็น
ผู้เอาประกันภัยเองด้วย เช่น  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-27 
 

 ตัวอย่างที่ 4.19 
 นางเตือนใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทจ่ายดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางเตือนใจต้องไปติดต่อธุรกิจที่ประเทศลาวอยู่บ่อยครั้ง จึงแจ้งไปยังบริษัทจ่ายดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอขยายอาณาเขตคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังประเทศลาว ซึ่งบริษัทจ่ายดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกสลักหลังขยายอาณาเขตตามความต้องการของนางเตือนใจ ขณะที่นางเตือนใจขับ
รถไปส่งของในเวียงจันทน์ นางเตือนใจขับรถชนต้นไม้เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ กร มธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ขยายอาณาเขตคุ้มครองไปยังประเทศลาวด้วย ดังนั้น บริษัทจ่ายดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
 6.  ระยะเวลา (Time Period) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเหตุหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้นๆ ภายในระยะเวลาที่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือไม่ ต้องพิจารณาวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย กรมธรรม์ประกันภัย  
แต่ละประเภทมีการระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่เหมือนกัน เช่น กรณีแจ้งขอเอาประกันภัยใหม่ กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยระบุ เวลาเร่ิมต้น 16.00 น. และสิ้นสุด 16.00 น. เช่นกัน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ก าหนดว่ากรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา  00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลา
ประกันภัย แต่กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่าเวลาเร่ิมต้น
คุ้มครอง คือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย และสิ้นสุด ณ เวลา  16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เวลาเร่ิมต้นไม่มีระบุไว้ นั่นคือ ให้เร่ิมต้นตามเวลาที่
บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัยและสิ้นสุด ณ เวลา 16.00 น. 

กรณีแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย วันและเวลาเริ่มต้นจะเริ่มหลังจากเวลาของวันสิ้นสุดของกรมธรรม์
ประกันภัยปีก่อนต่ออายุประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยรายปี) เวลาสิ้นสุด
กรมธรรม์ประกันภัย คือ 16.30 น. หากผู้เอาประกันภัยแจ้งต่ออายุประกันภัย เวลาเร่ิมต้นคือ หลังเวลา 16.30 น. เป็น
ต้นไป เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยรายปี) กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. (เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัย) 
และสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. เมื่อครบปีกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัทเดิม ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผู้เอาประกันภัยหกล้มได้รับบาดเจ็บเข้า
รักษาพยาบาล ส าหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับที่ต่ออายุ 

กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่มีการคุ้มครองแบบเฉพาะเที่ยวหรือเฉพาะการเดินทางก็จะมีการระบุเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศแบบขนส่งเฉพาะเที่ยวหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ระหว่างประเทศ จุดเริ่มต้นของความคุ้มครอง 
อาจจะเป็นวันที่มีการคุ้มครองเที่ยวนั้น ในเวลาขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัยออกจากคลังเก็บสินค้าของผู้ขาย หรือใน
เวลาที่ขนส่งสินค้านี้ลงจากเรือบรรทุกสินค้า และการคุ้มครองอาจสิ้นสุดลงเมื่อขนสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นถึงท่าเรือ
ปลายทาง หรือถึงคลังเก็บสินค้าของผู้ซื้อ ณ เมืองท่าปลายทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยว่าเป็นแบบใด 
หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและ  

 

4-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หรืออนามัย” ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนาง
กรองแก้ว แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับบ้านนางกรองแก้วที่เสียหาย  

ด้วยกรณีดังกล่าวผู้ขับขี่ในเวลาเกิดเหตุไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัยเป็นเหตุให้บริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความรับ
ผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้
บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 5. สถานที่ (Place) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงสถานที่ตั้งของที่เอาประกันภัย รวมถึงการพิจารณาอาณาเขตคุ้มครอง
ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบสถานที่ตั้งทรัพย์สินว่าใช่สถานที่เอา
ประกันภัยหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเลขที่ของสถานที่ตั้ง หรือเลขที่โฉนด หรือการสอบถามถึงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง และบริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณารวมถึงส่วนขยายอ่ืนๆ ว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการขยาย
เพิ่มเติมส่วนอ่ืนที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยหรือไม่ เช่น การติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อเงื่อนไขพิเศษการโยกย้าย
ทรัพย์สินในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะ
ขยายความคุ้มครองถึงกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนใดนอกจากที่ได้
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละ
รายการตามความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่การโยกย้ายทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยัง
สถานที่ของลูกค้าของผู้เอาประกันภัย หรือการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง  

ส าหรับการพิจารณาอาณาเขตความคุ้มครอง บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันภัย 
โดยส่วนใหญ่อาณาเขตคุ้มครอง คือ ประเทศไทย แต่กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทอาจมีการคุ้มครองทั่วโลก หรือ
บางประเภทคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยแต่ขยายอาณาเขตคุ้มครองไปยังประเทศอ่ืนได้ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้อง
พิจารณาอย่างละเอียด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการ
เดินทางหรือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หน้าตารา ง
กรมธรรม์ประกันภัยระบุอาณาเขตคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ใน
ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.18 

 นายมิตรผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาผู้
เอาประกันภัยเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษและเดินตกบันได ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในประเทศ
อังกฤษ กรณีนี้ นายมิตรเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และอาณาเขตคุ้มครองทั่วโลก 
ดังนั้น บริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ตัวอย่างที่ 4.19 
 นางเตือนใจผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทจ่ายดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางเตือนใจต้องไปติดต่อธุรกิจที่ประเทศลาวอยู่บ่อยครั้ง จึงแจ้งไปยังบริษัทจ่ายดีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอขยายอาณาเขตคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังประเทศลาว ซึ่งบริษัทจ่ายดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกสลักหลังขยายอาณาเขตตามความต้องการของนางเตือนใจ ขณะที่นางเตือนใจขับ
รถไปส่งของในเวียงจันทน์ นางเตือนใจขับรถชนต้นไม้เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ กร มธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ได้ขยายอาณาเขตคุ้มครองไปยังประเทศลาวด้วย ดังนั้น บริษัทจ่ายดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
 6.  ระยะเวลา (Time Period) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเหตุหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้นๆ ภายในระยะเวลาที่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือไม่ ต้องพิจารณาวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย กรมธรรม์ประกันภัย  
แต่ละประเภทมีการระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่เหมือนกัน เช่น กรณีแจ้งขอเอาประกันภัยใหม่ กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยระบุ เวลาเร่ิมต้น 16.00 น. และสิ้นสุด 16.00 น. เช่นกัน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ก าหนดว่ากรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา  00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลา
ประกันภัย แต่กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่าเวลาเร่ิมต้น
คุ้มครอง คือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย และสิ้นสุด ณ เวลา  16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เวลาเร่ิมต้นไม่มีระบุไว้ นั่นคือ ให้เร่ิมต้นตามเวลาที่
บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัยและสิ้นสุด ณ เวลา 16.00 น. 

กรณีแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย วันและเวลาเริ่มต้นจะเริ่มหลังจากเวลาของวันสิ้นสุดของกรมธรรม์
ประกันภัยปีก่อนต่ออายุประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยรายปี) เวลาสิ้นสุด
กรมธรรม์ประกันภัย คือ 16.30 น. หากผู้เอาประกันภัยแจ้งต่ออายุประกันภัย เวลาเร่ิมต้นคือ หลังเวลา 16.30 น. เป็น
ต้นไป เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยรายปี) กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. (เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัย) 
และสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. เมื่อครบปีกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัทเดิม ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ผู้เอาประกันภัยหกล้มได้รับบาดเจ็บเข้า
รักษาพยาบาล ส าหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับที่ต่ออายุ 

กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่มีการคุ้มครองแบบเฉพาะเที่ยวหรือเฉพาะการเดินทางก็จะมีการระบุเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศแบบขนส่งเฉพาะเที่ยวหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ระหว่างประเทศ จุดเริ่มต้นของความคุ้มครอง 
อาจจะเป็นวันที่มีการคุ้มครองเที่ยวนั้น ในเวลาขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัยออกจากคลังเก็บสินค้าของผู้ขาย หรือใน
เวลาที่ขนส่งสินค้านี้ลงจากเรือบรรทุกสินค้า และการคุ้มครองอาจสิ้นสุดลงเมื่อขนสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นถึงท่าเรือ
ปลายทาง หรือถึงคลังเก็บสินค้าของผู้ซื้อ ณ เมืองท่าปลายทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยว่าเป็นแบบใด 
หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและ  

 

4-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หรืออนามัย” ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนาง
กรองแก้ว แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับบ้านนางกรองแก้วที่เสียหาย  

ด้วยกรณีดังกล่าวผู้ขับขี่ในเวลาเกิดเหตุไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัยเป็นเหตุให้บริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความรับ
ผิดที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้
บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท 
 5. สถานที่ (Place) นั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงสถานที่ตั้งของที่เอาประกันภัย รวมถึงการพิจารณาอาณาเขตคุ้มครอง
ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบสถานที่ตั้งทรัพย์สินว่าใช่สถานที่เอา
ประกันภัยหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเลขที่ของสถานที่ตั้ง หรือเลขที่โฉนด หรือการสอบถามถึงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง และบริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณารวมถึงส่วนขยายอ่ืนๆ ว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการขยาย
เพิ่มเติมส่วนอ่ืนที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยหรือไม่ เช่น การติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อเงื่อนไขพิเศษการโยกย้าย
ทรัพย์สินในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะ
ขยายความคุ้มครองถึงกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนใดนอกจากที่ได้
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละ
รายการตามความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่การโยกย้ายทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะต้อง
แจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึงการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยัง
สถานที่ของลูกค้าของผู้เอาประกันภัย หรือการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง  

ส าหรับการพิจารณาอาณาเขตความคุ้มครอง บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันภัย 
โดยส่วนใหญ่อาณาเขตคุ้มครอง คือ ประเทศไทย แต่กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทอาจมีการคุ้มครองทั่วโลก หรือ
บางประเภทคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยแต่ขยายอาณาเขตคุ้มครองไปยังประเทศอ่ืนได้ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้อง
พิจารณาอย่างละเอียด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการ
เดินทางหรือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หน้าตารา ง
กรมธรรม์ประกันภัยระบุอาณาเขตคุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครองการใช้รถยนต์ใน
ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.18 

 นายมิตรผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาผู้
เอาประกันภัยเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษและเดินตกบันได ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในประเทศ
อังกฤษ กรณีนี้ นายมิตรเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และอาณาเขตคุ้มครองทั่วโลก 
ดังนั้น บริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้น
ระยะเวลาประกันภัย ดังนั้น บริษัทสุดใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.22 
นายวิทย์ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างกับบริษัทดีใจ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปีตามสัญญางานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเริ่ม
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2562 และขยายระยะเวลาการบ ารุงรักษา 3 เดือน 
วันที่ 16 เมษายน 2559 ผู้รับเหมาก่อสร้างได้น าเครื่องจักรและทรัพย์สินที่จะใช้ในงานก่อสร้างมาลงและในวันที่ 20 
เมษายน 2559 เกิดน้ าท่วมขึ้น ท าให้เครื่องจักรได้รับความเสียหาย กรณีนี้ วันเกิดเหตุเกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครอง 
บริษัทดีใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน)ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.23 
บริษัทอยู่ดี จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศสิงคโปร์มีจุดหมายปลายทาง

อยู่ที่ประเทศไทย เมื่อสินค้าลงเรือมาแล้วก็มีการน าสินค้าเข้ามาเก็บไว้ที่โกดังของบริษัทอยู่ดี จ ากัด ที่ประเทศไทยและ
ได้น าสินค้าดังกล่าวไปส่งให้กับลูกค้าของตนเองที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างทางขนส่ง เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า
ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ สินค้าที่ได้รับความเสียหายขณะขนส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่อยู่ภายใต้
ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง
สินค้าทางทะเลจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทาง หรือสถานที่เก็บสินค้า ณ ปลายทางที่
ระบุไว้ ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 
ตัวอย่างที่ 4.24 
บริษัทยิ้มสวย จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันกับบริษัทมั่นใจประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัท 
ยิ้มสวย จ ากัด ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัทยิ้มสวย จ ากัด แจ้งการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนมายังบริษัทมั่นใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากมีลูกค้าซื้อยาสีฟันไปใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ตรวจ
พบว่ามีสารเคมีบางอย่างปนเปื้อนในยาสีฟัน ท าให้ลูกค้าต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใช้เกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีนี้ วันที่เรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเกิดขึ้นอยู่ในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง และวันที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงของวัน คุ้มครอง
ย้อนหลัง ดังนั้น บริษัทมั่นใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
 7.  สภาวะภัย (Hazards) ที่ท าให้ความคุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไปหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาต่อว่ามีสภาวะภัยใดเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
หากมีสภาวะภัยเพิ่มขึ้นแต่ผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบและยินยอม กรมธรรม์ประกันภัยอาจจะระบุ
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การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการ
เดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 15 สิงหาคม 
2560 โดยไม่มีการตกลงเวลากัน กรณีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมต้นคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยออกจากที่พักอาศัย
และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักอาศัย แต่หากมีการระบุเวลากันไว้อย่างชัดเจน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดจะเป็นไปตามเวลาที่
ตกลงกันและระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ระบุเวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถ้าระบุเช่นนี้
กรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมคุ้มครองตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปี แต่ก็มีหลายกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะคุ้มครอง
ระยะเวลายาวกว่าหรือสั้นกว่าได้และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาเร่ิมต้น และสิ้นสุดความ
คุ้มครองนั้นแตกต่างกันออกไป บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องพิจารณา
ด้วยว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองนี้มีการก าหนดเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบใด เป็นเกณฑ์
วันที่เกิดเหตุ (Occurrence Basis) ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าระยะเวลาการเกิดเหตุนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาที่คุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ หรือเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims-made Basis) ซึ่งเป็นการพิจารณา
จากวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าผู้เอาประกันภัยท าการเรียกร้องภายในก าหนดระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครองหรือไม่ เช่น  

 
ตัวอย่างที่ 4.20 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมคิดผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทเอก

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เร่ิมต้นคุ้มครองวันที่ 
1 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ขึ้น
ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เกณฑ์วันที่เกิดเหตุใน
การพิจารณา เมื่อบริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาแล้วพบว่าวันที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่ง
เป็นวันเดียวกับวันเริ่มต้นคุ้มครองแต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยอย่างชัดเจนว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 
ซึ่งกรณีนี้เกิดไฟไหม้ในเวลา 10.00 น. ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่ให้ความคุ้มครอง บริษัทเอกประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.21 
วันที่ 1 เมษายน 2559 นางน้อยได้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทสุดใจประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 สิ้นสุด 10 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ต่อมานาง
น้อยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปพลิกคว่ า ในวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 01.30 น. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เกณฑ์วันที่เกิดเหตุในการพิจารณา เม่ือบริษัทสุดใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว
พบว่าวันที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 10 เมษายน 2559 อยู่ภายใต้ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและกรณีที่แจ้ง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้น
ระยะเวลาประกันภัย ดังนั้น บริษัทสุดใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.22 
นายวิทย์ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างกับบริษัทดีใจ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปีตามสัญญางานก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเริ่ม
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2562 และขยายระยะเวลาการบ ารุงรักษา 3 เดือน 
วันที่ 16 เมษายน 2559 ผู้รับเหมาก่อสร้างได้น าเครื่องจักรและทรัพย์สินที่จะใช้ในงานก่อสร้างมาลงและในวันที่ 20 
เมษายน 2559 เกิดน้ าท่วมขึ้น ท าให้เครื่องจักรได้รับความเสียหาย กรณีนี้ วันเกิดเหตุเกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครอง 
บริษัทดีใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน)ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.23 
บริษัทอยู่ดี จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศสิงคโปร์มีจุดหมายปลายทาง

อยู่ที่ประเทศไทย เมื่อสินค้าลงเรือมาแล้วก็มีการน าสินค้าเข้ามาเก็บไว้ที่โกดังของบริษัทอยู่ดี จ ากัด ที่ประเทศไทยและ
ได้น าสินค้าดังกล่าวไปส่งให้กับลูกค้าของตนเองที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างทางขนส่ง เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า
ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ สินค้าที่ได้รับความเสียหายขณะขนส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่อยู่ภายใต้
ระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง
สินค้าทางทะเลจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทาง หรือสถานที่เก็บสินค้า ณ ปลายทางที่
ระบุไว้ ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

 
ตัวอย่างที่ 4.24 
บริษัทยิ้มสวย จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันกับบริษัทมั่นใจประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัท 
ยิ้มสวย จ ากัด ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัทยิ้มสวย จ ากัด แจ้งการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนมายังบริษัทมั่นใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากมีลูกค้าซื้อยาสีฟันไปใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ตรวจ
พบว่ามีสารเคมีบางอย่างปนเปื้อนในยาสีฟัน ท าให้ลูกค้าต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใช้เกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีนี้ วันที่เรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเกิดขึ้นอยู่ในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง และวันที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงของวัน คุ้มครอง
ย้อนหลัง ดังนั้น บริษัทมั่นใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
 7.  สภาวะภัย (Hazards) ที่ท าให้ความคุ้มครองถูกระงับไปหรือถูกยกเว้นไปหรือไม่ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาต่อว่ามีสภาวะภัยใดเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
หากมีสภาวะภัยเพิ่มขึ้นแต่ผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบและยินยอม กรมธรรม์ประกันภัยอาจจะระบุ
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การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการ
เดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 15 สิงหาคม 
2560 โดยไม่มีการตกลงเวลากัน กรณีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมต้นคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยออกจากที่พักอาศัย
และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักอาศัย แต่หากมีการระบุเวลากันไว้อย่างชัดเจน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดจะเป็นไปตามเวลาที่
ตกลงกันและระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ระบุเวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถ้าระบุเช่นนี้
กรมธรรม์ประกันภัยจะเร่ิมคุ้มครองตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปี แต่ก็มีหลายกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจจะคุ้มครอง
ระยะเวลายาวกว่าหรือสั้นกว่าได้และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาเร่ิมต้น และสิ้นสุดความ
คุ้มครองนั้นแตกต่างกันออกไป บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องพิจารณา
ด้วยว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองนี้มีการก าหนดเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบใด เป็นเกณฑ์
วันที่เกิดเหตุ (Occurrence Basis) ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าระยะเวลาการเกิดเหตุนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาที่คุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ หรือเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims-made Basis) ซึ่งเป็นการพิจารณา
จากวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าผู้เอาประกันภัยท าการเรียกร้องภายในก าหนดระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครองหรือไม่ เช่น  

 
ตัวอย่างที่ 4.20 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมคิดผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทเอก

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เร่ิมต้นคุ้มครองวันที่ 
1 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ขึ้น
ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เกณฑ์วันที่เกิดเหตุใน
การพิจารณา เมื่อบริษัทเอกประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาแล้วพบว่าวันที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่ง
เป็นวันเดียวกับวันเริ่มต้นคุ้มครองแต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยอย่างชัดเจนว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 1 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 
ซึ่งกรณีนี้เกิดไฟไหม้ในเวลา 10.00 น. ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่ให้ความคุ้มครอง บริษัทเอกประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 4.21 
วันที่ 1 เมษายน 2559 นางน้อยได้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทสุดใจประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2559 สิ้นสุด 10 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ต่อมานาง
น้อยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปพลิกคว่ า ในวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 01.30 น. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เกณฑ์วันที่เกิดเหตุในการพิจารณา เม่ือบริษัทสุดใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว
พบว่าวันที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 10 เมษายน 2559 อยู่ภายใต้ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยและกรณีที่แจ้ง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-31 
 

  8.1 ขอบเขตของส่วนได้เสีย เมื่อเกิดเหตุหรือวินาศภัยข้ึน บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอา
ประกันภัยมีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือไม่ เพียงใด เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ  
การเป็นเจ้าของกับเวลาที่เกิดเหตุ ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้สูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาแห่งส่วนได้เสียที่ตนมีอยู่ 
หรือมีการเพิ่มขึ้น หรือการลดลงของส่วนได้เสียในระหว่างที่เอาประกันภัยหรือไม่ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์
จากการประกันภัย เช่น นายแน่งน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยโดยบ้านมีมูลค่า 
1,000,000 บาท แต่ระบุจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท กับบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
บ้านเกิดไฟไหม้ บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ตามส่วนได้เสียในขณะเกิดวินาศภัยขึ้น  
นายแน่งน้อยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัท สามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพียงไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 

 การพิจารณาในข้อนี้จะไม่น ามาใช้กับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับการคุ้มครองการเสียชีวติ 
การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่สามารถประเมินค่าได้ จะมีการชดใช้ตามจ านวนเงิน 
ที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจนหรือส าหรับทรัพย์สินบางประเภทที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ ก็อาจจะ
ก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้าเฉพาะกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือกรณีสูญหายเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
ไว้ว่า “หากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายทั้งคัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย”  
  8.2 มูลค่าเงินสดของความเสียหาย หลักการค านวณค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย จะ
พิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในขณะและสถานที่ที่เกิดความเสียหายหรือวินาศภัย  มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่เสียหายอาจ ได้แก่ ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่มีขนาดหรือสภาพที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาเปลี่ยนใหม่หักด้วย
การเสื่อมราคา (เนื่องจากทรัพย์สินเป็นของเก่า) นอกจากนี้อาจต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและค่าใช้จ่ายของผู้ประเมินวินาศภัยอีกด้วย เช่น นางใจผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัย
ส าหรับร้านค้า คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท กับบริษัท
สามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ในระยะเวลาประกันภัย สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความ
เสียหายในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ประเมินความเสียหายด้านงานวิศวกรรมโยธา งานระบบต่างๆ รวมราคาวัสดุ  
อุปกรณ์และค่าแรงงาน เท่ากับ 1,500,000 บาท แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารหลังนี้ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา 
5 ปี บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาหักค่าเสื่อมราคาในอัตรา 5 % ของค่าเสียหาย บริษัทสามประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย เท่ากับ 1,500,000 x 
95% = 1,425,000 บาท  
  8.3 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การประกันภัยทรัพย์สินส่วนใหญ่ จะก าหนดวงเงินที่จะเป็นฐานใน
การชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทน เรียกว่า “จ านวนเงินเอาประกันภัย” หรือ “วงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย” หรือ “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” ซึ่งเป็นจ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทประกันวินาศภัยจะ
ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีการก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับทรัพย์สิน 
หรือภัยบางชนิดไว้ก็ได้ แต่มิใช่เป็นทรัพย์สินหลัก หรือภัยคุ้มครองหลักแต่อย่างใด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 

 

4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ให้สัญญาระงับไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูก
จองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไปทันทีเมื่อ (1) มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิตหรือลักษณะการใช้สถานที่หรือ
สภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความ
เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น (2) สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน ติดต่อกัน (3) มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (4) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (5) ผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.25 

 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสมหมายดัดแปลงบ้านหลังดังกล่าวไปท าเป็นร้านค้า โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบ กรณีนี้ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สถานที่และท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดสภาวะภัยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และส่งผลให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิ้นไปทันที ตามที่ระบุไว้เงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย เร่ือง การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย 
 
 ตัวอย่างที่ 4.26 
 นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อีก 4 เดือนต่อมาหลังจากกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองไปแล้ว นางสมหญิงถูกจับกุมตัวและด าเนินคดีทางศาล ศาลตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา 2 ปี นาง
สมหญิงจึงถูกน าตัวไปจองจ าอยู่ในเรือนจ า ขณะที่นางสมหญิงอยู่ในเรือนจ าเดินหกล้มท าให้แขนหัก เนื่องด้วยกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีเงื่อนไขการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑ
สถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  
 8.  จ านวนเงินที่คุ้มครอง (Amount of Coverage) เป็นเท่าใด 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาข้อจ ากัดที่ก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย
ได้แก่ 1) ขอบเขตของส่วนได้เสีย 2) มูลค่าเงินสดของความเสียหาย 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 4) การประกันภัย
อ่ืน 5) การประกันภัยร่วม และ 6) ค่าเสียหายส่วนแรก ข้อจ ากัดเหล่านี้ จะเป็นตัวก าหนดค่าเสียหายสูงสุดที่บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่าย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  8.1 ขอบเขตของส่วนได้เสีย เมื่อเกิดเหตุหรือวินาศภัยข้ึน บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอา
ประกันภัยมีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือไม่ เพียงใด เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ  
การเป็นเจ้าของกับเวลาที่เกิดเหตุ ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้สูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาแห่งส่วนได้เสียที่ตนมีอยู่ 
หรือมีการเพิ่มขึ้น หรือการลดลงของส่วนได้เสียในระหว่างที่เอาประกันภัยหรือไม่ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์
จากการประกันภัย เช่น นายแน่งน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยโดยบ้านมีมูลค่า 
1,000,000 บาท แต่ระบุจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท กับบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
บ้านเกิดไฟไหม้ บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ตามส่วนได้เสียในขณะเกิดวินาศภัยขึ้น  
นายแน่งน้อยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัท สามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพียงไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 

 การพิจารณาในข้อนี้จะไม่น ามาใช้กับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับการคุ้มครองการเสียชีวติ 
การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่สามารถประเมินค่าได้ จะมีการชดใช้ตามจ านวนเงิน 
ที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจนหรือส าหรับทรัพย์สินบางประเภทที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ ก็อาจจะ
ก าหนดมูลค่าการชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้าเฉพาะกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือกรณีสูญหายเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
ไว้ว่า “หากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายทั้งคัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย”  
  8.2 มูลค่าเงินสดของความเสียหาย หลักการค านวณค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย จะ
พิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในขณะและสถานที่ที่เกิดความเสียหายหรือวินาศภัย  มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่เสียหายอาจ ได้แก่ ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่มีขนาดหรือสภาพที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาเปลี่ยนใหม่หักด้วย
การเสื่อมราคา (เนื่องจากทรัพย์สินเป็นของเก่า) นอกจากนี้อาจต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและค่าใช้จ่ายของผู้ประเมินวินาศภัยอีกด้วย เช่น นางใจผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัย
ส าหรับร้านค้า คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท กับบริษัท
สามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ในระยะเวลาประกันภัย สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความ
เสียหายในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ประเมินความเสียหายด้านงานวิศวกรรมโยธา งานระบบต่างๆ รวมราคาวัสดุ  
อุปกรณ์และค่าแรงงาน เท่ากับ 1,500,000 บาท แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารหลังนี้ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา 
5 ปี บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาหักค่าเสื่อมราคาในอัตรา 5 % ของค่าเสียหาย บริษัทสามประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) จึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย เท่ากับ 1,500,000 x 
95% = 1,425,000 บาท  
  8.3 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การประกันภัยทรัพย์สินส่วนใหญ่ จะก าหนดวงเงินที่จะเป็นฐานใน
การชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทน เรียกว่า “จ านวนเงินเอาประกันภัย” หรือ “วงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัย” หรือ “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” ซึ่งเป็นจ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทประกันวินาศภัยจะ
ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีการก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับทรัพย์สิน 
หรือภัยบางชนิดไว้ก็ได้ แต่มิใช่เป็นทรัพย์สินหลัก หรือภัยคุ้มครองหลักแต่อย่างใด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 

 

4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ให้สัญญาระงับไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เอาประกันภัยถูก
จองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไปทันทีเมื่อ (1) มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิตหรือลักษณะการใช้สถานที่หรือ
สภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความ
เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น (2) สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน ติดต่อกัน (3) มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (4) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (5) ผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เช่น 

 
ตัวอย่างที่ 4.25 

 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสมหมายดัดแปลงบ้านหลังดังกล่าวไปท าเป็นร้านค้า โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทราบ กรณีนี้ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สถานที่และท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดสภาวะภัยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และส่งผลให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิ้นไปทันที ตามที่ระบุไว้เงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย เร่ือง การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย 
 
 ตัวอย่างที่ 4.26 
 นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อีก 4 เดือนต่อมาหลังจากกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองไปแล้ว นางสมหญิงถูกจับกุมตัวและด าเนินคดีทางศาล ศาลตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา 2 ปี นาง
สมหญิงจึงถูกน าตัวไปจองจ าอยู่ในเรือนจ า ขณะที่นางสมหญิงอยู่ในเรือนจ าเดินหกล้มท าให้แขนหัก เนื่องด้วยกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีเงื่อนไขการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑ
สถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ดังนั้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  
 8.  จ านวนเงินที่คุ้มครอง (Amount of Coverage) เป็นเท่าใด 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาข้อจ ากัดที่ก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย
ได้แก่ 1) ขอบเขตของส่วนได้เสีย 2) มูลค่าเงินสดของความเสียหาย 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 4) การประกันภัย
อ่ืน 5) การประกันภัยร่วม และ 6) ค่าเสียหายส่วนแรก ข้อจ ากัดเหล่านี้ จะเป็นตัวก าหนดค่าเสียหายสูงสุดที่บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่าย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย คือ 800,000 บาท 
และค่ารถยกอีก 10,000 บาท รวมเท่ากับ 810,000 บาท  
 
 ตัวอย่างที่ 4.29 
 บริษัทร่ ารวย จ ากัด ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยทุนประกันภัย 100,000,000 บาท คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูก
สร้าง และติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย ต่อมาเกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง จากการ
ตรวจสอบพบว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเครื่องจักรของโรงงานข้างเคียงเกิดลัดวงจรแล้วท าให้ไฟไหม้ ก่อนที่บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต้องฟ้องร้อง
โรงงานข้างเคียงเพื่อให้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นก่อนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมายเรื่องละเมิด ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้องจ านวน 100,000 บาท และผู้เอาประกันภัยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
แล้ว ดังนั้นบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีอาคารและทรัพย์สินภายใน
เสียหายสิ้นเชิงเป็นจ านวนเงิน 100,000,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องนี้อีก 100,000 
บาท เนื่องจากอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งสิ้น 
100,100,000 บาท  
 

ตัวอย่างที่ 4.30 
บริษัทเฮง เฮง จ ากัดซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล 

ภายนอกของโรงงานทอผ้าไว้ โดยก าหนดจ านวนเงินความรับผิดไว้ส าหรับส าหรับความบาดเจ็บทางร่างกายและความ
เสียหายทางทรัพย์สิน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 3,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
ประกันภัย กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีการเกิดอุบัติเหตุตามล าดับ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2560 ไฟไหม้โรงงานและลามไปติดบ้านข้างเคียง มีบุคคลได้รับบาดเจ็บและ
ทรัพย์สินเสียหาย รวมแล้ว 1,500,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์ คือ 1,000,000 บาทเท่านั้น  

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 เมษายน 2560 หม้อก าเนิดไอน้ าโรงงานระเบิดเนื่องจากความประมาทของพนักงาน ส่งผลให้
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย 500,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้
ค่าเสียหาย 500,000 บาท  

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ป้ายโฆษณาโรงงานถูกพายุพัดล้มทับรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
สาเหตุเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการรักษา ทรัพย์สินเสียหาย 2,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวัง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์ คือ 
1,000,000 บาทเท่านั้น  

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ขณะที่คนสวนของโรงงานก าลังตัดต้นไม้ในบริเวณโรงงงาน มีกิ่งไม้หักลงไป
ทับรถยนต์ของลูกค้า ค่าเสียหาย 1,500,000 บาท กรณีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยได้ก าหนดจ านวนเงินความรับผิดสูงสุดที่
ต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไว้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท เมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วในครั้งที่ 1-3 

 

4-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความ 
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือ  
ต่อเหตุการณ์แล้วยังมีการก าหนดจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
(Policy Limit) ไว้ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม มีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดได้ เนื่องจากมีการระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือเป็นเอกสารแนบท้าย
เพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขการดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์แต่
ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อมแซม ในหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหาย
ต่อรถยนต์ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือการติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาความเสียหาย (Sue and Labour) ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน เอกสารแนบท้ายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ความ
พยายามเพื่อกู้คืน ป้องกันหรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือเพื่อ
ด าเนินคดีในนามของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายจากบุคคลอ่ืนส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น  

 
ตัวอย่างที่ 4.27 

 นายโด่งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงาน คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง
ทุนประกันภัย 200,000,000 บาท แต่มีการจ ากัดจ านวนเงินความรับผิดส าหรับภัยจากน้ าท่วมจ านวน 10,000,000 
บาท กับบริษัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ที่อาคารโรงงานความเสียหายจ านวน 10,000,000 
บาท กรณีนี้ บริษัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน
ทุนประกันภัย คือ 10,000,000 บาท ต่อมาเกิดน้ าท่วมที่อาคารโรงงานเดิมได้รับความเสียหาย 25,000,000 บาท 
บรษิัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 10,000,000 บาทเท่านั้น ถึงแม้ความเสียหาย
จะเกิดขึ้น 25,000,000 บาทแต่ภัยน้ าท่วมมีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดเพียง 10,000,000 บาทเท่านั้น  
 
 ตัวอย่างที่ 4.28 
 นางสมจิตรผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ราคารถยนต์ ณ วันเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และความเสียหายต่อตัว
รถยนต์ 800,000 บาท กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อีก 2 เดือนต่อมารถยนต์คันผู้เอาประกันภัยขับ
รถยนต์เสียหลักตกคลอง ท าให้รถจมน้ า ประเมินค่าซ่อมแซมเท่ากับ 650,000 บาท และต้องจ้างรถยกมายกรถยนต์ขึ้น
และน าไปที่อู่ ค่าใช้จ่ายในการยกรถยนต์เท่ากับ 10,000 บาท ราคารถยนต์ ณ วันที่เกิดความเสียหายมีมูลค่าคงเหลือ 
900,000 บาท กรณีนี้กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่าหากรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะ
เกิดความเสียหายให้ถือว่าเป็นเสียหายสิ้นเชิง (900,000 x 70% = 630,000) ดังนั้น บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด 
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-33 
 

(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย คือ 800,000 บาท 
และค่ารถยกอีก 10,000 บาท รวมเท่ากับ 810,000 บาท  
 
 ตัวอย่างที่ 4.29 
 บริษัทร่ ารวย จ ากัด ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยทุนประกันภัย 100,000,000 บาท คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูก
สร้าง และติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย ต่อมาเกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง จากการ
ตรวจสอบพบว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเครื่องจักรของโรงงานข้างเคียงเกิดลัดวงจรแล้วท าให้ไฟไหม้ ก่อนที่บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต้องฟ้องร้อง
โรงงานข้างเคียงเพื่อให้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นก่อนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมายเรื่องละเมิด ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้องจ านวน 100,000 บาท และผู้เอาประกันภัยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
แล้ว ดังนั้นบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีอาคารและทรัพย์สินภายใน
เสียหายสิ้นเชิงเป็นจ านวนเงิน 100,000,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องนี้อีก 100,000 
บาท เนื่องจากอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งสิ้น 
100,100,000 บาท  
 

ตัวอย่างที่ 4.30 
บริษัทเฮง เฮง จ ากัดซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล 

ภายนอกของโรงงานทอผ้าไว้ โดยก าหนดจ านวนเงินความรับผิดไว้ส าหรับส าหรับความบาดเจ็บทางร่างกายและความ
เสียหายทางทรัพย์สิน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อเหตุการณ์ และไม่เกิน 3,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
ประกันภัย กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีการเกิดอุบัติเหตุตามล าดับ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2560 ไฟไหม้โรงงานและลามไปติดบ้านข้างเคียง มีบุคคลได้รับบาดเจ็บและ
ทรัพย์สินเสียหาย รวมแล้ว 1,500,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์ คือ 1,000,000 บาทเท่านั้น  

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 เมษายน 2560 หม้อก าเนิดไอน้ าโรงงานระเบิดเนื่องจากความประมาทของพนักงาน ส่งผลให้
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย 500,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้
ค่าเสียหาย 500,000 บาท  

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ป้ายโฆษณาโรงงานถูกพายุพัดล้มทับรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
สาเหตุเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการรักษา ทรัพย์สินเสียหาย 2,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทสมหวัง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์ คือ 
1,000,000 บาทเท่านั้น  

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ขณะที่คนสวนของโรงงานก าลังตัดต้นไม้ในบริเวณโรงงงาน มีกิ่งไม้หักลงไป
ทับรถยนต์ของลูกค้า ค่าเสียหาย 1,500,000 บาท กรณีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยได้ก าหนดจ านวนเงินความรับผิดสูงสุดที่
ต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไว้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท เมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วในครั้งที่ 1-3 
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กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความ 
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือ  
ต่อเหตุการณ์แล้วยังมีการก าหนดจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
(Policy Limit) ไว้ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม มีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดได้ เนื่องจากมีการระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือเป็นเอกสารแนบท้าย
เพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขการดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์แต่
ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อมแซม ในหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหาย
ต่อรถยนต์ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือการติดเอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาความเสียหาย (Sue and Labour) ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน เอกสารแนบท้ายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ความ
พยายามเพื่อกู้คืน ป้องกันหรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือเพื่อ
ด าเนินคดีในนามของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายจากบุคคลอ่ืนส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น  

 
ตัวอย่างที่ 4.27 

 นายโด่งผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงาน คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง
ทุนประกันภัย 200,000,000 บาท แต่มีการจ ากัดจ านวนเงินความรับผิดส าหรับภัยจากน้ าท่วมจ านวน 10,000,000 
บาท กับบริษัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ที่อาคารโรงงานความเสียหายจ านวน 10,000,000 
บาท กรณีนี้ บริษัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน
ทุนประกันภัย คือ 10,000,000 บาท ต่อมาเกิดน้ าท่วมที่อาคารโรงงานเดิมได้รับความเสียหาย 25,000,000 บาท 
บรษิัทสุขใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 10,000,000 บาทเท่านั้น ถึงแม้ความเสียหาย
จะเกิดขึ้น 25,000,000 บาทแต่ภัยน้ าท่วมมีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดเพียง 10,000,000 บาทเท่านั้น  
 
 ตัวอย่างที่ 4.28 
 นางสมจิตรผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ราคารถยนต์ ณ วันเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และความเสียหายต่อตัว
รถยนต์ 800,000 บาท กับบริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อีก 2 เดือนต่อมารถยนต์คันผู้เอาประกันภัยขับ
รถยนต์เสียหลักตกคลอง ท าให้รถจมน้ า ประเมินค่าซ่อมแซมเท่ากับ 650,000 บาท และต้องจ้างรถยกมายกรถยนต์ขึ้น
และน าไปที่อู่ ค่าใช้จ่ายในการยกรถยนต์เท่ากับ 10,000 บาท ราคารถยนต์ ณ วันที่เกิดความเสียหายมีมูลค่าคงเหลือ 
900,000 บาท กรณีนี้กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่าหากรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะ
เกิดความเสียหายให้ถือว่าเป็นเสียหายสิ้นเชิง (900,000 x 70% = 630,000) ดังนั้น บริษัทสมหวังประกันภัย จ ากัด 
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รวมจ านวน 2,500,000 บาท ส่งผลให้จ านวนเงินความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยลดลงไปด้วย ดังนั้น บริษัท
สมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 500,000 บาทเท่านั้น  
 
  8.4 การประกันภัยอื่น หรือการประกันภัยซ้ าซ้อน หมายถึง การที่มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ
ที่สามารถให้ความคุ้มครองวินาศภัยเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน1  

 บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาและร้องขอให้ผู้เอาประกันภัยน าเสนอรายการกรมธรรม์
ประกันภัยทั้งหมดที่ให้ความคุ้มครองอยู่เพื่อแสดงให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบ
การประกันภัยอ่ืนทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงส่วนขยายหรือภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางรายการ เช่น กรณีสินค้าฝาก 
ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้รับฝากสินค้าและผู้ประกอบการคลังสินค้า (Bailee’s 
and Warehousemen’s Liability Insurance Policy) เพื่อคุ้มครองสินค้าซึ่งอยู่ในความดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ 
และอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าของสินค้าเองจะซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของตนเองไว้ด้วย ดังนั้น บริษัทประกัน
วินาศภัยจึงต้องท าการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ในบางครั้งบริษัทประกันวินาศภัยมาตรวจสอบพบการประกันภัยอ่ืน
ในภายหลังการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว หากเป็นลักษณะนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแบ่งส่วนความรับผิด
ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยทุกรายใหม่และแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เพิ่งพบกรมธรรม์ประกันภัยท าเรื่อง  
การคืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้ชดใช้เกินส่วนของตน ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนภายใต้การประกันภัยอ่ืน นอกจากการพิจารณาตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอ่ืน 
แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องน าวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
(Contribution) มาร่วมพิจารณาด้วย ดังปรากฏในภาพที่ 4.1  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอืน่ 
 

                                                           
1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 
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 จากภาพข้างต้น วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการประกันภัยอื่น สรุปได้ 3 วิธีการ ดังนี้  
   1) วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย (Contribution) 
    (1)  แบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) เป็น
การค านวณค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ 
ส่วนใหญ่วิธีการนี้จะใช้กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
    (2)  แบบค านวณความรับผิดโดยเอกเทศ ( Independent Liability Method) เป็นการ
ค านวณค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของความรับผิดที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ ส่วนใหญ่วิธีการนี้จะใช้
กับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย  
   2) วิธีการกรมธรรม์แรกจ่ายก่อน (Primary Coverage) เป็นการแบ่งความรับผิดของบริษัท
ประกันวินาศภัยแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกรับผิดก่อน แต่ถ้ากรมธรรม์ ประกันภัย
ชดใช้วินาศภัยได้ไม่หมด บริษัทประกันวินาศภัยรายต่อไปจะรับผิดส่วนที่เหลือ  
   3) วิธีการจ่ายส่วนที่เกิน (Excess Coverage) เป็นการจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่
ระบุไว้ว่าจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนที่ ไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนี้จะต้อง
จ่ายก่อน แต่ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ไม่หมด บริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองอยู่จะ
รับผิดส่วนที่เหลืออยู่ ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับมีเงื่อนไขนี้ วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเปลี่ยนเป็น
การเฉลี่ยความเสียหายแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 

ตัวอย่างที่ 4.31  
นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองบ้านของตนซึ่งมีมูลค่า 1,000,000 บาท โดยคุ้มครองเฉพาะ

สิ่งปลูกสร้างไว้กับ 2 บรษิัทประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอา
ประกันภัย 200,000 บาท และบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 
800,000 บาท ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย บ้านหลังนี้มีมูลค่า 1,000,000 บาท 
และเกิดความเสียหายไปทั้งสิ้นจ านวน 500,000 บาท  

  ตามโจทย์ข้างต้นบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนการประกันภัยอื่นซึ่งจะอธิบายการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการ ดังนี้  
    (1)  ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท  
    (2)  ความเสียหาย 500,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การประกันภัยอื่น

วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย
(Contribution)

แบบตามส่วนจ�านวนเงิน
เอาประกันภัย (Pro Rate to

Sum Insured Method)

แบบค�านวณความรับผิดโดย
เอกเทศ (Independent

Liability Method)

วิธีการกรมธรรม์แรก
จ่ายก่อน (Primary

Coverage)

วิธีการจ่ายส่วนที่เกิน
(Excess Coverage)
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รวมจ านวน 2,500,000 บาท ส่งผลให้จ านวนเงินความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยลดลงไปด้วย ดังนั้น บริษัท
สมหวังประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 500,000 บาทเท่านั้น  
 
  8.4 การประกันภัยอื่น หรือการประกันภัยซ้ าซ้อน หมายถึง การที่มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ
ที่สามารถให้ความคุ้มครองวินาศภัยเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน1  

 บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องพิจารณาและร้องขอให้ผู้เอาประกันภัยน าเสนอรายการกรมธรรม์
ประกันภัยทั้งหมดที่ให้ความคุ้มครองอยู่เพื่อแสดงให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ บริษัทประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบ
การประกันภัยอ่ืนทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงส่วนขยายหรือภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางรายการ เช่น กรณีสินค้าฝาก 
ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้รับฝากสินค้าและผู้ประกอบการคลังสินค้า (Bailee’s 
and Warehousemen’s Liability Insurance Policy) เพื่อคุ้มครองสินค้าซึ่งอยู่ในความดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ 
และอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าของสินค้าเองจะซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของตนเองไว้ด้วย ดังนั้น บริษัทประกัน
วินาศภัยจึงต้องท าการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ในบางครั้งบริษัทประกันวินาศภัยมาตรวจสอบพบการประกันภัยอ่ืน
ในภายหลังการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว หากเป็นลักษณะนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแบ่งส่วนความรับผิด
ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยทุกรายใหม่และแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เพิ่งพบกรมธรรม์ประกันภัยท าเรื่อง  
การคืนค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้ชดใช้เกินส่วนของตน ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนภายใต้การประกันภัยอ่ืน นอกจากการพิจารณาตามเง่ือนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอ่ืน 
แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องน าวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
(Contribution) มาร่วมพิจารณาด้วย ดังปรากฏในภาพที่ 4.1  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอืน่ 
 

                                                           
1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 
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 จากภาพข้างต้น วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามการประกันภัยอื่น สรุปได้ 3 วิธีการ ดังนี้  
   1) วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย (Contribution) 
    (1)  แบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) เป็น
การค านวณค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ 
ส่วนใหญ่วิธีการนี้จะใช้กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
    (2)  แบบค านวณความรับผิดโดยเอกเทศ ( Independent Liability Method) เป็นการ
ค านวณค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของความรับผิดที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ ส่วนใหญ่วิธีการนี้จะใช้
กับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย  
   2) วิธีการกรมธรรม์แรกจ่ายก่อน (Primary Coverage) เป็นการแบ่งความรับผิดของบริษัท
ประกันวินาศภัยแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกรับผิดก่อน แต่ถ้ากรมธรรม์ ประกันภัย
ชดใช้วินาศภัยได้ไม่หมด บริษัทประกันวินาศภัยรายต่อไปจะรับผิดส่วนที่เหลือ  
   3) วิธีการจ่ายส่วนที่เกิน (Excess Coverage) เป็นการจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่
ระบุไว้ว่าจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนที่ ไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนี้จะต้อง
จ่ายก่อน แต่ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ไม่หมด บริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองอยู่จะ
รับผิดส่วนที่เหลืออยู่ ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับมีเงื่อนไขนี้ วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเปลี่ยนเป็น
การเฉลี่ยความเสียหายแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 

ตัวอย่างที่ 4.31  
นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองบ้านของตนซึ่งมีมูลค่า 1,000,000 บาท โดยคุ้มครองเฉพาะ

สิ่งปลูกสร้างไว้กับ 2 บรษิัทประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอา
ประกันภัย 200,000 บาท และบริษัทบีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 
800,000 บาท ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวเกิดไฟไหม้ ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย บ้านหลังนี้มีมูลค่า 1,000,000 บาท 
และเกิดความเสียหายไปทั้งสิ้นจ านวน 500,000 บาท  

  ตามโจทย์ข้างต้นบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนการประกันภัยอื่นซึ่งจะอธิบายการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการ ดังนี้  
    (1)  ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท  
    (2)  ความเสียหาย 500,000 บาท  
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กรณีนี้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ บริษัท
หนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 5,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 1,000,000 บาท  
 
  8.6 ค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อมีการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรกไว้หรือไม่ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัย
ได้มีการระบุความเสียหายส่วนแรกไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ (ตกลงกัน) หรือแบบระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม
จ านวนความเสียหายที่ประเมินไว้ได้ โดยความเสียหายส่วนแรกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความ
เสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) และขีดปลอดความรับผิด (Franchise)  

 หลักในการค านวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก
ไว้ บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรั บ
การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว ตามสูตรและตัวอย่างดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

  
 
ตัวอย่างที่ 4.33 
นายหมายซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับ

บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง จ านวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความ
เสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ นายหมายต้องรับผิดชอบเอง 10,000 บาทแรก ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จ านวน 5,000 บาท (ค านวณจาก 15,000 – 10,000) 

 
ตัวอย่างที่ 4.34 
นายมิตรซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับบริษัท

ยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขขีดปลอดความรับผิดไว้จ านวน 10,000 
บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความเสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ จ านวนความเสียหาย
สูงกว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิดที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
     (ถ้ามี) 

x มูลค่าความเสียหาย 

 

4-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 4.2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการของการประกันภัยอืน่ 
 

บริษัทประกันวินาศภัย 
วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย 

วิธีการกรมธรรม์ 
แรกจ่ายก่อน 

วิธีการจ่าย 
ส่วนที่เกิน แบบตามส่วนจ านวน 

เงินเอาประกันภัย 
แบบค านวณความ 
รับผิดโดยเอกเทศ 

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 (20%) 142,857 (2/7) 200,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

0 

บริษัทบีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

400,000 (80%) 357,143 (5/7) 300,000 500,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

 
  บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้วิธีการใดในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทประกัน

วินาศภัยต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการประกันภัยอื่นหรือการประกันภัยซ้ าซ้อนหรือการเฉลี่ยความเสียหายในกรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับว่าระบุไว้อย่างไรและเลือกใช้ตามวิธีการเหล่านั้น เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระบุว่า “ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขระบุไว้
ชัดเจนที่มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนนั้นจะคุ้มครองความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะชดใช้ให้ได้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน” หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ระบุว่า “บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน-หลัง
ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  8.5 การประกันภัยร่วม หมายถึง การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยราย
เดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้ 
(ส านักงาน คปภ. http://www1.oic.or.th/th/vocab-insur) รวมถึงการเอาประกันภัยร่วมที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบเองบางส่วนในทุกครั้งของความสูญเสีย 

 บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้มีการร่วมรับประกันภัยจาก
บริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่
รับผิดชอบเท่านั้น  

   
ตัวอย่างที่ 4.32 
นายสมหมายมีโรงงานมูลค่า 100,000,000 บาท น ามาท าประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินคุ้มครองเฉพาะ 

สิ่งปลูกสร้าง มีการจัดประกันภัยร่วมโดยมี 3 บริษัทประกันวินาศภัยร่วมรับประกันภัย ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 50% เป็นผู้รับประกันภัยน า (Leading Insurer) และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% และผู้เอา
ประกันภัยมีส่วนรับผิดชอบเอง 10% ที่เหลือ ต่อมาเกิดไฟไหม้อาคารหลังนี้ ความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 4.2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการของการประกันภัยอืน่ 
 

บริษัทประกันวินาศภัย 
วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย 

วิธีการกรมธรรม์ 
แรกจ่ายก่อน 

วิธีการจ่าย 
ส่วนที่เกิน แบบตามส่วนจ านวน 

เงินเอาประกันภัย 
แบบค านวณความ 
รับผิดโดยเอกเทศ 

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 (20%) 142,857 (2/7) 200,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

0 

บริษัทบีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

400,000 (80%) 357,143 (5/7) 300,000 500,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

 
  บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้วิธีการใดในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทประกัน

วินาศภัยต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการประกันภัยอื่นหรือการประกันภัยซ้ าซ้อนหรือการเฉลี่ยความเสียหายในกรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับว่าระบุไว้อย่างไรและเลือกใช้ตามวิธีการเหล่านั้น เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระบุว่า “ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขระบุไว้
ชัดเจนที่มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนนั้นจะคุ้มครองความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะชดใช้ให้ได้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน” หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ระบุว่า “บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน-หลัง
ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  8.5 การประกันภัยร่วม หมายถึง การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยราย
เดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้ 
(ส านักงาน คปภ. http://www1.oic.or.th/th/vocab-insur) รวมถึงการเอาประกันภัยร่วมที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบเองบางส่วนในทุกครั้งของความสูญเสีย 

 บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้มีการร่วมรับประกันภัยจาก
บริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่
รับผิดชอบเท่านั้น  

   
ตัวอย่างที่ 4.32 
นายสมหมายมีโรงงานมูลค่า 100,000,000 บาท น ามาท าประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินคุ้มครองเฉพาะ 

สิ่งปลูกสร้าง มีการจัดประกันภัยร่วมโดยมี 3 บริษัทประกันวินาศภัยร่วมรับประกันภัย ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 50% เป็นผู้รับประกันภัยน า (Leading Insurer) และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% และผู้เอา
ประกันภัยมีส่วนรับผิดชอบเอง 10% ที่เหลือ ต่อมาเกิดไฟไหม้อาคารหลังนี้ ความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท 
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กรณีนี้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ บริษัท
หนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 5,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 1,000,000 บาท  
 
  8.6 ค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อมีการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรกไว้หรือไม่ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัย
ได้มีการระบุความเสียหายส่วนแรกไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ (ตกลงกัน) หรือแบบระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม
จ านวนความเสียหายที่ประเมินไว้ได้ โดยความเสียหายส่วนแรกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความ
เสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) และขีดปลอดความรับผิด (Franchise)  

 หลักในการค านวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก
ไว้ บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรั บ
การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว ตามสูตรและตัวอย่างดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

  
 
ตัวอย่างที่ 4.33 
นายหมายซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับ

บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง จ านวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความ
เสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ นายหมายต้องรับผิดชอบเอง 10,000 บาทแรก ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จ านวน 5,000 บาท (ค านวณจาก 15,000 – 10,000) 

 
ตัวอย่างที่ 4.34 
นายมิตรซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับบริษัท

ยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขขีดปลอดความรับผิดไว้จ านวน 10,000 
บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความเสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ จ านวนความเสียหาย
สูงกว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิดที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
     (ถ้ามี) 

x มูลค่าความเสียหาย 

�� 3.indd   212 4/10/2563 BE   3:57 PM
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กรณีนี้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ บริษัท
หนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 5,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 1,000,000 บาท  
 
  8.6 ค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อมีการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรกไว้หรือไม่ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัย
ได้มีการระบุความเสียหายส่วนแรกไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ (ตกลงกัน) หรือแบบระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม
จ านวนความเสียหายที่ประเมินไว้ได้ โดยความเสียหายส่วนแรกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความ
เสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) และขีดปลอดความรับผิด (Franchise)  

 หลักในการค านวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก
ไว้ บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรั บ
การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว ตามสูตรและตัวอย่างดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

  
 
ตัวอย่างที่ 4.33 
นายหมายซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับ

บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง จ านวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความ
เสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ นายหมายต้องรับผิดชอบเอง 10,000 บาทแรก ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จ านวน 5,000 บาท (ค านวณจาก 15,000 – 10,000) 

 
ตัวอย่างที่ 4.34 
นายมิตรซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับบริษัท

ยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขขีดปลอดความรับผิดไว้จ านวน 10,000 
บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความเสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ จ านวนความเสียหาย
สูงกว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิดที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
     (ถ้ามี) 

x มูลค่าความเสียหาย 
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ตารางที่ 4.2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการของการประกันภัยอืน่ 
 

บริษัทประกันวินาศภัย 
วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย 

วิธีการกรมธรรม์ 
แรกจ่ายก่อน 

วิธีการจ่าย 
ส่วนที่เกิน แบบตามส่วนจ านวน 

เงินเอาประกันภัย 
แบบค านวณความ 
รับผิดโดยเอกเทศ 

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 (20%) 142,857 (2/7) 200,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

0 

บริษัทบีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

400,000 (80%) 357,143 (5/7) 300,000 500,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

 
  บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้วิธีการใดในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทประกัน

วินาศภัยต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการประกันภัยอื่นหรือการประกันภัยซ้ าซ้อนหรือการเฉลี่ยความเสียหายในกรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับว่าระบุไว้อย่างไรและเลือกใช้ตามวิธีการเหล่านั้น เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระบุว่า “ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขระบุไว้
ชัดเจนที่มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนนั้นจะคุ้มครองความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะชดใช้ให้ได้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน” หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ระบุว่า “บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน-หลัง
ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  8.5 การประกันภัยร่วม หมายถึง การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยราย
เดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้ 
(ส านักงาน คปภ. http://www1.oic.or.th/th/vocab-insur) รวมถึงการเอาประกันภัยร่วมที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบเองบางส่วนในทุกครั้งของความสูญเสีย 

 บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้มีการร่วมรับประกันภัยจาก
บริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่
รับผิดชอบเท่านั้น  

   
ตัวอย่างที่ 4.32 
นายสมหมายมีโรงงานมูลค่า 100,000,000 บาท น ามาท าประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินคุ้มครองเฉพาะ 

สิ่งปลูกสร้าง มีการจัดประกันภัยร่วมโดยมี 3 บริษัทประกันวินาศภัยร่วมรับประกันภัย ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 50% เป็นผู้รับประกันภัยน า (Leading Insurer) และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% และผู้เอา
ประกันภัยมีส่วนรับผิดชอบเอง 10% ที่เหลือ ต่อมาเกิดไฟไหม้อาคารหลังนี้ ความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 4.2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละวิธีการของการประกันภัยอืน่ 
 

บริษัทประกันวินาศภัย 
วิธีการเฉลี่ยค่าเสียหาย 

วิธีการกรมธรรม์ 
แรกจ่ายก่อน 

วิธีการจ่าย 
ส่วนที่เกิน แบบตามส่วนจ านวน 

เงินเอาประกันภัย 
แบบค านวณความ 
รับผิดโดยเอกเทศ 

บริษัทเอประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

100,000 (20%) 142,857 (2/7) 200,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

0 

บริษัทบีประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

400,000 (80%) 357,143 (5/7) 300,000 500,000 
จ่ายก่อนเต็มทุน 

 
  บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้วิธีการใดในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทประกัน

วินาศภัยต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการประกันภัยอื่นหรือการประกันภัยซ้ าซ้อนหรือการเฉลี่ยความเสียหายในกรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับว่าระบุไว้อย่างไรและเลือกใช้ตามวิธีการเหล่านั้น เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ระบุว่า “ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขระบุไว้
ชัดเจนที่มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนนั้นจะคุ้มครองความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะชดใช้ให้ได้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน” หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ระบุว่า “บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นแต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับ
ประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน-หลัง
ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  8.5 การประกันภัยร่วม หมายถึง การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยราย
เดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้ 
(ส านักงาน คปภ. http://www1.oic.or.th/th/vocab-insur) รวมถึงการเอาประกันภัยร่วมที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบเองบางส่วนในทุกครั้งของความสูญเสีย 

 บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้มีการร่วมรับประกันภัยจาก
บริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่
รับผิดชอบเท่านั้น  

   
ตัวอย่างที่ 4.32 
นายสมหมายมีโรงงานมูลค่า 100,000,000 บาท น ามาท าประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินคุ้มครองเฉพาะ 

สิ่งปลูกสร้าง มีการจัดประกันภัยร่วมโดยมี 3 บริษัทประกันวินาศภัยร่วมรับประกันภัย ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 50% เป็นผู้รับประกันภัยน า (Leading Insurer) และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท
สองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 20% และผู้เอา
ประกันภัยมีส่วนรับผิดชอบเอง 10% ที่เหลือ ต่อมาเกิดไฟไหม้อาคารหลังนี้ ความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท 

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-37 
 

กรณีนี้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยรวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ บริษัท
หนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 5,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท บริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน 2,000,000 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 1,000,000 บาท  
 
  8.6 ค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อมีการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรกไว้หรือไม่ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัย
ได้มีการระบุความเสียหายส่วนแรกไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ (ตกลงกัน) หรือแบบระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม
จ านวนความเสียหายที่ประเมินไว้ได้ โดยความเสียหายส่วนแรกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความ
เสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) และขีดปลอดความรับผิด (Franchise)  

 หลักในการค านวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีการก าหนดความเสียหายส่วนแรก
ไว้ บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรั บ
การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว ตามสูตรและตัวอย่างดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

  
 
ตัวอย่างที่ 4.33 
นายหมายซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับ

บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง จ านวน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความ
เสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ นายหมายต้องรับผิดชอบเอง 10,000 บาทแรก ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท บริษัทยินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จ านวน 5,000 บาท (ค านวณจาก 15,000 – 10,000) 

 
ตัวอย่างที่ 4.34 
นายมิตรซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับโรงงานของตน ทุนประกันภัย 50,000,000 บาท กับบริษัท

ยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยได้มีการก าหนดเงื่อนไขขีดปลอดความรับผิดไว้จ านวน 10,000 
บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง ต่อมาโรงงานดังกล่าวเกิดไฟไหม้ความเสียหาย 15,000 บาท กรณีนี้ จ านวนความเสียหาย
สูงกว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิดที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้อง

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
     (ถ้ามี) 

x มูลค่าความเสียหาย 

�� 3.indd   213 4/10/2563 BE   3:57 PM
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  อนึ่ง การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในประเด็นของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้ บริษัท
ประกันวินาศภัยต้องพิจารณาเป็นล าดับขั้นไป ดังนี้  
    (1)  การประกันภัยร่วม บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
นี้มีการร่วมรับประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัย 
จะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้น  
    (2)  การประกันภัยอื่น เมื่อพิจารณาตามอัตราส่วนที่ต้องรับผิดชอบแล้ว บริษัทประกันวินาศ
ภัยต้องพิจารณาว่ามีการประกันภัยอื่นหรือไม่ เพื่อค านวณเฉพาะอัตราส่วนความรับผิดจริงที่ตนต้องรับผิดชอบเท่านั้น 
    (3)  การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง เมื่อพิจารณาการประกันภัยร่วมและการประกันภัย
อ่ืนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหายเทียบกับจ านวน
เงินเอาประกันภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาร่วมเฉลี่ยความรับผิดเฉพาะอัตราส่วนที่ตนรับไว้เท่านั้น  
    (4)  ความเสียหายส่วนแรก บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณ
ภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรับการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว 

โดยสรุปหลักการพิจารณาด้วยการตอบค าถามทั้ง 8 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่และควรจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด หากผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนพิจารณาผิดพลาด ปราศจากความรอบคอบ 
ไม่ตอบค าถามให้ครบถ้วน อาจจะก่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปราศจากความคุ้มครองตามสัญญา
ประกันภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทประกันวินาศภัย เช่น การไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยต่อได้ (ถ้ามี) การไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับช่วงสิทธิ์ (หากเป็นการกระท าจากบุคคลภายนอก) จึงเป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฎิบัติงานด้านสินไหมทดแทนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการพิจารณาแต่ละข้อ หรือ
ต้องท าเป็นรายการค าถามและค าตอบเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย 
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ชดใช้เต็มจ านวนเงินความเสียหาย คือ 15,000 บาท แต่หากเกิดความเสียหายเพียง 8,000 บาท จ านวนความเสียหาย
ต่ ากว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิด บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายมิตร
ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
ตัวอย่างที่ 4.35 
นายแสนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้แก่ นายน้อย และนาง

อ้อย กับบริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายทูเพื่อนนายแสนมาขอยืมรถยนต์คันดังกล่าวไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุไปชนประตูรั้วบ้านนางสวย ส่งผลให้รถยนต์เสียหายจ านวน 10,000 บาท และ
ประตูรั้วได้รับความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท กรณีนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรก
ไว้ว่า หากผู้ขับขี่มิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกอันเกิดจากการชนและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์จ านวน 6,000 บาท และส าหรับทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกอีก 2,000 บาท กรณีนี้ บริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การซ่อมรถยนต์คันเอาประกันภัยเพียง 4,000 บาท และชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีเพียง 3,000 บาทเท่านั้น 

 
ตัวอย่างที่ 4.36 
นางขาวเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโกดังสินค้าของตนไว้กับบริษัทโชคดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 25,000,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการ
ก าหนดความเสียหายส่วนแรกให้นางขาวต้องรับผิดชอบเองจ านวน 10,000 บาทต่อครั้งและต่อเหตุการณ์ หนึ่งเดือน
ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว โกดังนางขาวได้รับความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท และประเมินมูลค่าโกดัง ณ เวลาที่
เกิดความเสียหายแล้ว โกดังมีมูลค่า 50,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

 
 

  25,000,000   
 50,000,000 

=  5,000,000 - 10,000 
=  4,990,000 

ดังนั้น นางขาวจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน
เงิน 4,990,000 บาท  

x 10,000,000     - 10,000 = 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
      

x มูลค่าความเสียหาย x มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ชดใช้เต็มจ านวนเงินความเสียหาย คือ 15,000 บาท แต่หากเกิดความเสียหายเพียง 8,000 บาท จ านวนความเสียหาย
ต่ ากว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิด บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายมิตร
ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
ตัวอย่างที่ 4.35 
นายแสนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้แก่ นายน้อย และนาง

อ้อย กับบริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายทูเพื่อนนายแสนมาขอยืมรถยนต์คันดังกล่าวไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุไปชนประตูรั้วบ้านนางสวย ส่งผลให้รถยนต์เสียหายจ านวน 10,000 บาท และ
ประตูรั้วได้รับความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท กรณีนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรก
ไว้ว่า หากผู้ขับขี่มิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกอันเกิดจากการชนและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์จ านวน 6,000 บาท และส าหรับทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกอีก 2,000 บาท กรณีนี้ บริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การซ่อมรถยนต์คันเอาประกันภัยเพียง 4,000 บาท และชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีเพียง 3,000 บาทเท่านั้น 

 
ตัวอย่างที่ 4.36 
นางขาวเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโกดังสินค้าของตนไว้กับบริษัทโชคดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 25,000,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการ
ก าหนดความเสียหายส่วนแรกให้นางขาวต้องรับผิดชอบเองจ านวน 10,000 บาทต่อครั้งและต่อเหตุการณ์ หนึ่งเดือน
ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว โกดังนางขาวได้รับความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท และประเมินมูลค่าโกดัง ณ เวลาที่
เกิดความเสียหายแล้ว โกดังมีมูลค่า 50,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

 
 

  25,000,000   
 50,000,000 

=  5,000,000 - 10,000 
=  4,990,000 

ดังนั้น นางขาวจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน
เงิน 4,990,000 บาท  

x 10,000,000     - 10,000 = 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
      

x มูลค่าความเสียหาย x มูลค่าความเสียหาย 
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  อนึ่ง การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในประเด็นของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดนี้ บริษัท
ประกันวินาศภัยต้องพิจารณาเป็นล าดับขั้นไป ดังนี้  
    (1)  การประกันภัยร่วม บริษัทประกันวินาศภัยจึงต้องพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
นี้มีการร่วมรับประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือผู้เอาประกันภัยหรือไม่ หากมีบริษัทประกันวินาศภัย 
จะพิจารณาชดใช้ตามอัตราส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้น  
    (2)  การประกันภัยอื่น เมื่อพิจารณาตามอัตราส่วนที่ต้องรับผิดชอบแล้ว บริษัทประกันวินาศ
ภัยต้องพิจารณาว่ามีการประกันภัยอื่นหรือไม่ เพื่อค านวณเฉพาะอัตราส่วนความรับผิดจริงที่ตนต้องรับผิดชอบเท่านั้น 
    (3)  การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง เมื่อพิจารณาการประกันภัยร่วมและการประกันภัย
อ่ืนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหายเทียบกับจ านวน
เงินเอาประกันภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาร่วมเฉลี่ยความรับผิดเฉพาะอัตราส่วนที่ตนรับไว้เท่านั้น  
    (4)  ความเสียหายส่วนแรก บริษัทประกันวินาศภัยจะน าความเสียหายส่วนแรกมาค านวณ
ภายหลังการค านวณการเฉลี่ยความเสียหายส าหรับการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียบร้อยแล้ว 

โดยสรุปหลักการพิจารณาด้วยการตอบค าถามทั้ง 8 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่และควรจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด หากผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนพิจารณาผิดพลาด ปราศจากความรอบคอบ 
ไม่ตอบค าถามให้ครบถ้วน อาจจะก่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปราศจากความคุ้มครองตามสัญญา
ประกันภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทประกันวินาศภัย เช่น การไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยต่อได้ (ถ้ามี) การไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับช่วงสิทธิ์ (หากเป็นการกระท าจากบุคคลภายนอก) จึงเป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฎิบัติงานด้านสินไหมทดแทนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการพิจารณาแต่ละข้อ หรือ
ต้องท าเป็นรายการค าถามและค าตอบเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย 
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ชดใช้เต็มจ านวนเงินความเสียหาย คือ 15,000 บาท แต่หากเกิดความเสียหายเพียง 8,000 บาท จ านวนความเสียหาย
ต่ ากว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิด บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายมิตร
ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
ตัวอย่างที่ 4.35 
นายแสนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้แก่ นายน้อย และนาง

อ้อย กับบริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายทูเพื่อนนายแสนมาขอยืมรถยนต์คันดังกล่าวไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุไปชนประตูรั้วบ้านนางสวย ส่งผลให้รถยนต์เสียหายจ านวน 10,000 บาท และ
ประตูรั้วได้รับความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท กรณีนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรก
ไว้ว่า หากผู้ขับขี่มิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกอันเกิดจากการชนและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์จ านวน 6,000 บาท และส าหรับทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกอีก 2,000 บาท กรณีนี้ บริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การซ่อมรถยนต์คันเอาประกันภัยเพียง 4,000 บาท และชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีเพียง 3,000 บาทเท่านั้น 

 
ตัวอย่างที่ 4.36 
นางขาวเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโกดังสินค้าของตนไว้กับบริษัทโชคดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 25,000,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการ
ก าหนดความเสียหายส่วนแรกให้นางขาวต้องรับผิดชอบเองจ านวน 10,000 บาทต่อครั้งและต่อเหตุการณ์ หนึ่งเดือน
ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว โกดังนางขาวได้รับความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท และประเมินมูลค่าโกดัง ณ เวลาที่
เกิดความเสียหายแล้ว โกดังมีมูลค่า 50,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

 
 

  25,000,000   
 50,000,000 

=  5,000,000 - 10,000 
=  4,990,000 

ดังนั้น นางขาวจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน
เงิน 4,990,000 บาท  

x 10,000,000     - 10,000 = 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
      

x มูลค่าความเสียหาย x มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ชดใช้เต็มจ านวนเงินความเสียหาย คือ 15,000 บาท แต่หากเกิดความเสียหายเพียง 8,000 บาท จ านวนความเสียหาย
ต่ ากว่าจ านวนขีดปลอดความรับผิด บริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายมิตร
ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
ตัวอย่างที่ 4.35 
นายแสนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้แก่ นายน้อย และนาง

อ้อย กับบริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายทูเพื่อนนายแสนมาขอยืมรถยนต์คันดังกล่าวไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุไปชนประตูรั้วบ้านนางสวย ส่งผลให้รถยนต์เสียหายจ านวน 10,000 บาท และ
ประตูรั้วได้รับความเสียหาย จ านวน 5,000 บาท กรณีนี้ในกรมธรรม์ประกันภัยมีการระบุเงื่อนไขความเสียหายส่วนแรก
ไว้ว่า หากผู้ขับขี่มิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส าหรับความ
เสียหายส่วนแรกอันเกิดจากการชนและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์จ านวน 6,000 บาท และส าหรับทรัพย์สิน
บุคคลภายนอกอีก 2,000 บาท กรณีนี้ บริษัทเฮงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การซ่อมรถยนต์คันเอาประกันภัยเพียง 4,000 บาท และชดใช้ทรัพย์สินของคู่กรณีเพียง 3,000 บาทเท่านั้น 

 
ตัวอย่างที่ 4.36 
นางขาวเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโกดังสินค้าของตนไว้กับบริษัทโชคดี

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัย 25,000,000 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการ
ก าหนดความเสียหายส่วนแรกให้นางขาวต้องรับผิดชอบเองจ านวน 10,000 บาทต่อครั้งและต่อเหตุการณ์ หนึ่งเดือน
ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว โกดังนางขาวได้รับความเสียหายจ านวน 10,000,000 บาท และประเมินมูลค่าโกดัง ณ เวลาที่
เกิดความเสียหายแล้ว โกดังมีมูลค่า 50,000,000 บาท กรณีนี้ บริษัทโชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

 
 

              จ านวนเงินเอาประกันภัย   
           มูลค่าท่ีแท้จริง  
          ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย             

 
 

  25,000,000   
 50,000,000 

=  5,000,000 - 10,000 
=  4,990,000 

ดังนั้น นางขาวจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โชคดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน
เงิน 4,990,000 บาท  

x 10,000,000     - 10,000 = 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ  =  - ความเสียหายส่วนแรก 
      

x มูลค่าความเสียหาย x มูลค่าความเสียหาย 
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ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และหากคู่กรณีตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กลไกของระเบียบฯ 
นี้ก็จะเริ่มท างานทันที และหากคู่กรณีสามารถไกล่เกลี่ยส าเร็จ ก็จะท าให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงด้วยการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นไกล่เกลี่ย คู่กรณีก็ยังสามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไป  

ข้อพิพาท 5 อันดับแรกที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ระหว่างปี 2559-2560 คือ กรณีข้อพิพาทเก่ียวกับค่า
ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ กรณีราคาค่าซ่อมรถยนต์ (ตกลงราคากันไม่ได้) กรณีการซ่อมล่าช้า กรณีค่าสินไหม
ทดแทนที่เก่ียวกับการบาดเจ็บเสียชีวิต และกรณีค่ารักษาพยาบาล ตามล าดับ 

ดังนั้น ในกระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทจะอธิบายเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ ไม่พึงพอใจในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนมายังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อให้พิจารณาและตรวจสอบ และ 2) การเข้าสู่กระบวนการระงับและยุติข้อ
พิพาท ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที ่การระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ  สรุปขั้นตอนการ
ด าเนินการ ได้ดังนี้  

1. การรับเรื่องร้องเรียนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
2. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 

1. การรับเรื่องร้องเรียนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.  
2559 ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
จะด าเนินการเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้รับการ
ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่เห็นด้วยและต้องการให้บริษัทประกันวินาศภัย
พิจารณาอีกครั้ง ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนให้บริษัทประกันวินาศภัยพิจารณา 
ตามช่องทางที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ระบุไว้ในหนังสือการปฏิเสธ โดยผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยและ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องด าเนินงานตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย 

2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัยรับเร่ืองร้องเรียนและท าการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ภายในบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้  

(1)  หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนน าส่งเร่ืองให้ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาด
เร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณาการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย แต่
กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียนด าเนินการในรูป

 

4-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท 
   
 

ในสัญญาประกันภัยมักจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเสมอ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากความไม่เข้าใจในสัญญาประกันภัยหรือความเข้าใจผิดในเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ ปฏิบัติงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยหรือคนกลางประกันภัยไม่อธิบายหรืออธิบายไม่ชัดเจน ใช้วิธีปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่าการพิจารณา
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงทัศนคติ
และมุมมองระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยที่แตกต่างกัน  

ข้อพิพาทเหล่านี้เป็นบ่อเกิดให้ผู้เอาประกันภัยด าเนินการฟ้องร้องบริษัทประกันวินาศภัยเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากไม่มีคนกลางเข้ามาให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือประนอมข้อพิพาทก่อน ซึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลเสียต่อธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณ
ข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกประกาศและระเบียบของส านักงานในการควบคุมและก ากับ
บริษัทประกันวินาศภัยในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 แต่หากการด าเนินการในเบื้องต้นของ
บริษัทประกันวินาศภัยยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิได้ บุคคล
เหล่านี้สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยการน าข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
ออก “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559” เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับประชาชนที่จะระงับข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย  

โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยไว้อย่าง
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ย วิธีการไกล่เกลี่ย การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย ฯลฯ ไว้อย่างเป็น
ระบบครบวงจร ท าให้ประชาชนที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านประกันภัยมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท และ
ระเบียบนี้ยังได้วางแนวทางปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจนด้วย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และหากคู่กรณีตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กลไกของระเบียบฯ 
นี้ก็จะเริ่มท างานทันที และหากคู่กรณีสามารถไกล่เกลี่ยส าเร็จ ก็จะท าให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงด้วยการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นไกล่เกลี่ย คู่กรณีก็ยังสามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไป  

ข้อพิพาท 5 อันดับแรกที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ระหว่างปี 2559-2560 คือ กรณีข้อพิพาทเก่ียวกับค่า
ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ กรณีราคาค่าซ่อมรถยนต์ (ตกลงราคากันไม่ได้) กรณีการซ่อมล่าช้า กรณีค่าสินไหม
ทดแทนที่เก่ียวกับการบาดเจ็บเสียชีวิต และกรณีค่ารักษาพยาบาล ตามล าดับ 

ดังนั้น ในกระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทจะอธิบายเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ ไม่พึงพอใจในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนมายังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อให้พิจารณาและตรวจสอบ และ 2) การเข้าสู่กระบวนการระงับและยุติข้อ
พิพาท ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที ่การระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ  สรุปขั้นตอนการ
ด าเนินการ ได้ดังนี้  

1. การรับเรื่องร้องเรียนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
2. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 

1. การรับเรื่องร้องเรียนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.  
2559 ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
จะด าเนินการเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้รับการ
ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่เห็นด้วยและต้องการให้บริษัทประกันวินาศภัย
พิจารณาอีกครั้ง ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนให้บริษัทประกันวินาศภัยพิจารณา 
ตามช่องทางที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ระบุไว้ในหนังสือการปฏิเสธ โดยผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยและ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องด าเนินงานตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย 

2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัยรับเร่ืองร้องเรียนและท าการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ภายในบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้  

(1)  หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนน าส่งเร่ืองให้ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาด
เร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณาการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย แต่
กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียนด าเนินการในรูป
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท 
   
 

ในสัญญาประกันภัยมักจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเสมอ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากความไม่เข้าใจในสัญญาประกันภัยหรือความเข้าใจผิดในเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ ปฏิบัติงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยหรือคนกลางประกันภัยไม่อธิบายหรืออธิบายไม่ชัดเจน ใช้วิธีปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่าการพิจารณา
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงทัศนคติ
และมุมมองระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยที่แตกต่างกัน  

ข้อพิพาทเหล่านี้เป็นบ่อเกิดให้ผู้เอาประกันภัยด าเนินการฟ้องร้องบริษัทประกันวินาศภัยเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากไม่มีคนกลางเข้ามาให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือประนอมข้อพิพาทก่อน ซึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลเสียต่อธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณ
ข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกประกาศและระเบียบของส านักงานในการควบคุมและก ากับ
บริษัทประกันวินาศภัยในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 แต่หากการด าเนินการในเบื้องต้นของ
บริษัทประกันวินาศภัยยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิได้ บุคคล
เหล่านี้สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยการน าข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
ออก “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559” เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับประชาชนที่จะระงับข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย  

โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยไว้อย่าง
ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ย วิธีการไกล่เกลี่ย การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย ฯลฯ ไว้อย่างเป็น
ระบบครบวงจร ท าให้ประชาชนที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านประกันภัยมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท และ
ระเบียบนี้ยังได้วางแนวทางปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจนด้วย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2.3 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้ในทุกเขตพื้นที่ หรือช่องทางอ่ืน เช่น เว็บไซต์ส านักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (ppd.@oic.or.th) 
 2.1 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ การด าเนินการจะเป็นไปตามล าดับ
ดังนี้ 

1) เมือ่ผู้ร้องเรียนยื่นเร่ืองร้องเรียนมาตามช่องทางข้างต้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ คปภ. จะด าเนินการ 
รับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจด าเนินการพิจารณาค าร้องเฉพาะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมูลคดี
เกิดขึ้น หรือซึ่งผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา  

2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นเบื้องต้น 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับคู่กรณีเกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจง และนัดผู้ร้องและบริษัทประกัน
วินาศภัยเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน 

4) พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้คู่กรณีประนีประนอมยอมความกันก่อน โดยมีข้อยุติ 2 กรณีคือ 
(1)  กรณีคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันได้ ให้ด าเนินการให้คู่กรณีท าสัญญาประนีประนอมยอมความ

กันก่อน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะท าบันทึกประนีประนอมยอมความยุติเรื่องร้องเรียน 
(2)  กรณียุติข้อพิพาทกันไม่ได้ และเป็นกรณีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม

คู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการหรือไม่ หาก
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
  5) หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทโดย
ผู้ช านาญการ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการส านักงาน คปภ. 
หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้  
 2.2  การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นตามความ
ประสงค์ของผู้ร้องเรียนเท่านั้น หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทโดยผู้ช านาญการ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ส านักงาน คปภ. หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยตรง กรณีไกล่เกลี่ยโดยผู้ช านาญการจะต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้  

1) หากผู้ร้องเรียนและบริษัทประกันวินาศภัยมีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอเลขาธิการ ส านักงาน คปภ. ตั้งผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป  

2) ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งผู้ ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทและประสานงานผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อจัดให้มีการเริ่ม 
ไกล่เกลี่ยภาย 7 วันนับแต่วันที่ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย และจะต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เร่ิมกระบวนการไกล่เกลี่ย 

 หากผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยออกไปอีกก็ได้ ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่ายและมิได้ท าให้
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คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม
ทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทประกัน
วินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่
ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

(3)  หากบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ภายใน 15 วัน) และบริษัทประกันวินาศภัยติดตามให้มี
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยมารับเงิน 

(4)  หากบริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
หรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันวินาศภัยจะแจ้งเป็นหนังสือถึง  
ผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ 

(5)  บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงาน คปภ. เมื่อมี
การร้องขอ 

3) บริษัทประกันวินาศภัยจะเปิดเผยข้ันตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ลงในเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย และช่องทางการติดต่อกับบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน 
 
2. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

เมื่อผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยยื่นเรื่องร้องเรียนที่บริษัทประกันวินาศภัยแล้วและบริษัทประกัน
วินาศภัยได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และยังไม่
สามารถตกลงกันได้ ในล าดับต่อไป ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยสามารถน าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ การเจรจาต่อรองระหว่างคู่พิพาทต่อหน้าบุคคลภายนอกที่เป็นกลางซึ่งไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในข้อพิพาท เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคู่พิพาทใน
การเจรจาเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการใช้จ านวนเงินตามสัญญาประกันภัย  

โดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 มีการก าหนดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 2.1 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่  (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย 
Insurance Complaint Center: ICC)  
 2.2 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญ- 
การ Insurance Mediation Center) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2.3 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้ในทุกเขตพื้นที่ หรือช่องทางอ่ืน เช่น เว็บไซต์ส านักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (ppd.@oic.or.th) 
 2.1 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ การด าเนินการจะเป็นไปตามล าดับ
ดังนี้ 

1) เมือ่ผู้ร้องเรียนยื่นเร่ืองร้องเรียนมาตามช่องทางข้างต้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ คปภ. จะด าเนินการ 
รับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจด าเนินการพิจารณาค าร้องเฉพาะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมูลคดี
เกิดขึ้น หรือซึ่งผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา  

2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นเบื้องต้น 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับคู่กรณีเกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) พนักงานเจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจง และนัดผู้ร้องและบริษัทประกัน
วินาศภัยเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน 

4) พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้คู่กรณีประนีประนอมยอมความกันก่อน โดยมีข้อยุติ 2 กรณีคือ 
(1)  กรณีคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันได้ ให้ด าเนินการให้คู่กรณีท าสัญญาประนีประนอมยอมความ

กันก่อน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะท าบันทึกประนีประนอมยอมความยุติเรื่องร้องเรียน 
(2)  กรณียุติข้อพิพาทกันไม่ได้ และเป็นกรณีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม

คู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการหรือไม่ หาก
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 
  5) หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทโดย
ผู้ช านาญการ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการส านักงาน คปภ. 
หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้  
 2.2  การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นตามความ
ประสงค์ของผู้ร้องเรียนเท่านั้น หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทโดยผู้ช านาญการ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ส านักงาน คปภ. หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยตรง กรณีไกล่เกลี่ยโดยผู้ช านาญการจะต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้  

1) หากผู้ร้องเรียนและบริษัทประกันวินาศภัยมีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอเลขาธิการ ส านักงาน คปภ. ตั้งผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป  

2) ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งผู้ ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทและประสานงานผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อจัดให้มีการเริ่ม 
ไกล่เกลี่ยภาย 7 วันนับแต่วันที่ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย และจะต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เร่ิมกระบวนการไกล่เกลี่ย 

 หากผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยออกไปอีกก็ได้ ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่ายและมิได้ท าให้

 

4-42     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม
ทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทประกัน
วินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่
ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

(3)  หากบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ภายใน 15 วัน) และบริษัทประกันวินาศภัยติดตามให้มี
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยมารับเงิน 

(4)  หากบริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
หรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ บริษัทประกันวินาศภัยจะแจ้งเป็นหนังสือถึง  
ผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ 

(5)  บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงาน คปภ. เมื่อมี
การร้องขอ 

3) บริษัทประกันวินาศภัยจะเปิดเผยข้ันตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ลงในเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย และช่องทางการติดต่อกับบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน 
 
2. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

เมื่อผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยยื่นเรื่องร้องเรียนที่บริษัทประกันวินาศภัยแล้วและบริษัทประกัน
วินาศภัยได้ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และยังไม่
สามารถตกลงกันได้ ในล าดับต่อไป ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยสามารถน าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ การเจรจาต่อรองระหว่างคู่พิพาทต่อหน้าบุคคลภายนอกที่เป็นกลางซึ่งไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในข้อพิพาท เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคู่พิพาทใน
การเจรจาเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการใช้จ านวนเงินตามสัญญาประกันภัย  

โดยระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 มีการก าหนดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 2.1 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่  (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย 
Insurance Complaint Center: ICC)  
 2.2 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญการ (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช านาญ- 
การ Insurance Mediation Center) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีลักษณะพิเศษและเป็นสากล เพราะค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมี
พันธกรณีที่จะบังคับให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในประเทศภาคีอื่นต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาด โดยประเทศคู่พิพาทดังกล่าว
ต้องเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและบังคับของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1958 (United 
Nation Conference on International Commercial Arbitration) หรือ New York Convention ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวด้วย ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ คือ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 บังคับใช้เป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว  
และให้ใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน (ส่วนอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายระงับ 
ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าขั้นตอนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้ในระงับข้อพิพาทเก่ียวกับการประกันภัย โดยเป็นการระงับข้อพิพาททางแพ่งและ
พาณิชย์ที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยระหว่างประชาชน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย กับ
บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันก าหนดเป็น “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553”  

ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาการด าเนินกระบวนการ
ประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ท้ายสุดคือกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการท า 
ค าชี้ขาดและผลผูกพันของค าชีข้าดต่อคู่พิพาท และค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยทั่วไปแล้วถือว่าถึงที่สุด มีผลเป็น
การยุติข้อพิพาททั้งปัญหาเท็จจริงและข้อกฎหมาย คู่กรณีจะต้องผูกพันตามค าชี้ขาดนั้น เมื่อคู่กรณีฝ่ายที่ แพ้คดีไม่
ปฏิบัติตามค าชี้ขาด อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถอาศัยองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรม ให้ท าการบังคับค าชี้ขาด
นั้นได้ 

ภายใต้ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการนี้ ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดการด าเนินการหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับคู่พิพาท ได้แก่ การด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนจะมีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้ต้องใช้เวลาด าเนินการ และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.  
2553 และเป็นประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้าง
ความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท 

ดังนั้น ในการอธิบายถึงขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ จะกล่าวถึงแนวทางการ
ด าเนินการ 2 กระบวนการ ได้แก่ แนวทางการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการและ 
แนวทางในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
  2.3.1 แนวทางการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
ข้อ 26 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อ
พิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
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การพิจารณาข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวันและขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยให้
ขอขยายระยะเวลาก่อนครบก าหนดตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยห้าวันท าการ 

 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมาจากบุคคลภายนอก และอยู่ในทะเบียนรายชื่อ ต้องเป็นผู้ช านาญการ โดยผ่านการ
อบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงาน คปภ. จัดหรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่ส านักงานให้การ
รับรอง หรือเป็นผู้ที่ส านักงานเห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเปน็อย่างดีโดยไม่จ าตอ้งผ่าน
การอบรมดังกล่าว และต้องมีคุณสมบัติและจริยธรรมตามที่ระบุไว้ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 

3) ส านักงาน คปภ. แจ้งการนัดหมาย (วัน เวลาและสถานที่) ให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบ  
4) ผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้องกระท าต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เว้นแต่เพื่อ

ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ในการนัดหมายไกล่เกลี่ยนี้ คู่กรณีพึงเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ คู่กรณีอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอ านาจตัดสินใจและท าบันทึกความตกลง
ประนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้ 

หากต้องใช้พยานภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะสอบถามพยานและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อ
ได้พยานหลักฐานเอกสารครบแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะสรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดและเชิญผู้ร้องมาหารืออีกครั้ง  
ถ้าการหาหลักฐานต้องใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะชี้แจงให้ผู้ร้องทราบและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นเบื้องต้น  

5) หากตกลงกันได้ในประเด็นใดได้ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยท าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะไม่ต้องมาพิจารณาในประเด็นนั้นอีกในภายหลัง 

6) หากตกลงกันไม่ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และวินิจฉัย ข้อพิพาท
ไปตามข้อเท็จจริงและน้ าหนักพยานนั้นต่อไป และผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีอนุญาโตตุลาการส านักงาน คปภ. หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้  

7) เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกแจ้งผลการไกล่เกลี่ยให้ส านักงาน คปภ. 
ทราบโดยเร็ว กระบวนการไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงในกรณีคู่กรณีได้ท าบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือคู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนข้อพิพาท หรือคู่กรณีไม่สามารถระงั บข้อพิพาทได้
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เร่ิมกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือ ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะ
ไม่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 2.3 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เป็นขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่คู่พิพาท (Litigant) ตกลง
แต่งตั้งบุคคลที่สามเป็นอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเรื่องการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
เพื่อท าการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังที่คู่พิพาทได้ผ่าน
ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการนี้ต้องมีความเป็นกลางและอิสระ มีความรู้ในเร่ืองที่พิพาท คู่พิพาทเชื่อถือและ
ยอมรับให้เป็นผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติ
ตามค าชี้ขาดนั้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีลักษณะพิเศษและเป็นสากล เพราะค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมี
พันธกรณีที่จะบังคับให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในประเทศภาคีอื่นต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาด โดยประเทศคู่พิพาทดังกล่าว
ต้องเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและบังคับของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ค.ศ. 1958 (United 
Nation Conference on International Commercial Arbitration) หรือ New York Convention ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวด้วย ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ คือ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 บังคับใช้เป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว  
และให้ใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน (ส่วนอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายระงับ 
ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าข้ันตอนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมาใช้ในระงับข้อพิพาทเก่ียวกับการประกันภัย โดยเป็นการระงับข้อพิพาททางแพ่งและ
พาณิชย์ที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยระหว่างประชาชน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย กับ
บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันก าหนดเป็น “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553”  

ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาการด าเนินกระบวนการ
ประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ท้ายสุดคือกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการท า 
ค าชี้ขาดและผลผูกพันของค าชีข้าดต่อคู่พิพาท และค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยทั่วไปแล้วถือว่าถึงที่สุด มีผลเป็น
การยุติข้อพิพาททั้งปัญหาเท็จจริงและข้อกฎหมาย คู่กรณีจะต้องผูกพันตามค าชี้ขาดนั้น เมื่อคู่กรณีฝ่ายที่ แพ้คดีไม่
ปฏิบัติตามค าชี้ขาด อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถอาศัยองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรม ให้ท าการบังคับค าชี้ขาด
นั้นได้ 

ภายใต้ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการนี้ ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดการด าเนินการหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับคู่พิพาท ได้แก่ การด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนจะมีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้ต้องใช้เวลาด าเนินการ และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.  
2553 และเป็นประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้าง
ความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท 

ดังนั้น ในการอธิบายถึงขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ จะกล่าวถึงแนวทางการ
ด าเนินการ 2 กระบวนการ ได้แก่ แนวทางการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการและ 
แนวทางในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
  2.3.1 แนวทางการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ ระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
ข้อ 26 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อ
พิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
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การพิจารณาข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวันและขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยให้
ขอขยายระยะเวลาก่อนครบก าหนดตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยห้าวันท าการ 

 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมาจากบุคคลภายนอก และอยู่ในทะเบียนรายชื่อ ต้องเป็นผู้ช านาญการ โดยผ่านการ
อบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส านักงาน คปภ. จัดหรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่ส านักงานให้การ
รับรอง หรือเป็นผู้ที่ส านักงานเห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเปน็อย่างดีโดยไม่จ าตอ้งผ่าน
การอบรมดังกล่าว และต้องมีคุณสมบัติและจริยธรรมตามที่ระบุไว้ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 

3) ส านักงาน คปภ. แจ้งการนัดหมาย (วัน เวลาและสถานที่) ให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบ  
4) ผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้องกระท าต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เว้นแต่เพื่อ

ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย ในการนัดหมายไกล่เกลี่ยนี้ คู่กรณีพึงเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ คู่กรณีอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอ านาจตัดสินใจและท าบันทึกความตกลง
ประนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยก็ได้ 

หากต้องใช้พยานภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะสอบถามพยานและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อ
ได้พยานหลักฐานเอกสารครบแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะสรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดและเชิญผู้ร้องมาหารืออีกครั้ง  
ถ้าการหาหลักฐานต้องใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะชี้แจงให้ผู้ร้องทราบและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นเบื้องต้น  

5) หากตกลงกันได้ในประเด็นใดได้ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยท าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะไม่ต้องมาพิจารณาในประเด็นนั้นอีกในภายหลัง 

6) หากตกลงกันไม่ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และวินิจฉัย ข้อพิพาท
ไปตามข้อเท็จจริงและน้ าหนักพยานนั้นต่อไป และผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีอนุญาโตตุลาการส านักงาน คปภ. หรือยื่นฟ้องต่อศาลได้  

7) เมื่อกระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกแจ้งผลการไกล่เกลี่ยให้ส านักงาน คปภ. 
ทราบโดยเร็ว กระบวนการไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงในกรณีคู่กรณีได้ท าบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือคู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนข้อพิพาท หรือคู่กรณีไม่สามารถระงั บข้อพิพาทได้
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เร่ิมกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือ ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการด าเนินการไกล่เกลี่ยต่อไปจะ
ไม่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
 2.3 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เป็นขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่คู่พิพาท (Litigant) ตกลง
แต่งตั้งบุคคลที่สามเป็นอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเรื่องการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
เพื่อท าการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่คู่พิพาทได้ผ่าน
ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการนี้ต้องมีความเป็นกลางและอิสระ มีความรู้ในเร่ืองที่พิพาท คู่พิพาทเชื่อถือและ
ยอมรับให้เป็นผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติ
ตามค าชี้ขาดนั้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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9) ให้ความร่วมมือกับศาลในกรณีที่คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามการประนอมข้อพิพาท และน าคดีไป
ฟ้องร้องต่อศาล  
  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แสดงได้
ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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พิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ.จัดให้มีการ
ตกลงหรือประนีประนอมยอมความก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อ
ประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มี
การตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของส านักงาน คปภ. 
เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตามระเบียบนี้” 

 เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาทและค าคัดค้านแล้ว คู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนิน
กระบวนระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ) มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท  

2) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น  
3) คู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท

จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ.  
4) นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาท และคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดย 

ผู้ประนอมข้อพิพาทขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท  
5) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 

คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

6) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท แยกได้เป็นกรณีประนอมข้อพิพาทได้ส าเร็จและ
ไม่ส าเร็จ ดังนี้ 

(1)  กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ  
ก. ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ข. กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือ

ประนีประนอมยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการฯ  

ค. สรุปส านวนยุติข้อพิพาท  
ง. ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน  
จ. บันทึกข้อพิพาทยุติในสารบบงาน 

(2)  กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ  
ก. นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท  
ข. ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 

7)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนการประนอมข้อ
พิพาทโดยผู้ประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ประกาศก าหนด  
   8) ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการประนอมข้อพิพาท  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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9) ให้ความร่วมมือกับศาลในกรณีที่คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามการประนอมข้อพิพาท และน าคดีไป
ฟ้องร้องต่อศาล  
  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แสดงได้
ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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9) ให้ความร่วมมือกับศาลในกรณีที่คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามการประนอมข้อพิพาท และน าคดีไป
ฟ้องร้องต่อศาล  
  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แสดงได้
ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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พิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ.จัดให้มีการ
ตกลงหรือประนีประนอมยอมความก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อ
ประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มี
การตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของส านักงาน คปภ. 
เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตามระเบียบนี้” 

 เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาทและค าคัดค้านแล้ว คู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนิน
กระบวนระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ) มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท  

2) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น  
3) คู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท

จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ.  
4) นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาท และคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดย 

ผู้ประนอมข้อพิพาทขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท  
5) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 

คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

6) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท แยกได้เป็นกรณีประนอมข้อพิพาทได้ส าเร็จและ
ไม่ส าเร็จ ดังนี้ 

(1)  กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ  
ก. ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ข. กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือ

ประนีประนอมยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการฯ  

ค. สรุปส านวนยุติข้อพิพาท  
ง. ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน  
จ. บันทึกข้อพิพาทยุติในสารบบงาน 

(2)  กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ  
ก. นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท  
ข. ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 

7)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนการประนอมข้อ
พิพาทโดยผู้ประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ประกาศก าหนด  
   8) ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการประนอมข้อพิพาท  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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9) ให้ความร่วมมือกับศาลในกรณีที่คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามการประนอมข้อพิพาท และน าคดีไป
ฟ้องร้องต่อศาล  
  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ แสดงได้
ดังภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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    (1)  ข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
1 คน 
    (2)  ข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือมีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวนอนุญาโตตุลาการ 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คนก็ได้ 
   7) การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
    (1)  ไม่ว่าการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะได้ด าเนินการไปแล้วเพียงใด หากอนุญา - 
โตตุลาการเห็นเป็นการสมควร ให้อนุญาโตตุลาการมีอ านาจที่จะท าการประนอมยอมข้อพิพาทนั้นได้ 
    (2)  การสืบพยานจะต้องกระท าอย่างเปิดเผย เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะร้องขอ หรือ
อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้ด าเนินการพิจารณาลับ 
   8) การไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณา และการขอเลื่อนการพิจารณา 

(1)  ถ้าคู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาทไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณานัดแรกและมิได้แจ้งเหตุ 
ขัดข้อง ให้อนุญาโตตุลาการสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทเสียก็ได้ การสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทไม่ตัดสิทธิคู่พิพาทที่จะน าข้อพิพาท
ไปด าเนินการทางศาล 

(2)  ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณา และมิได้ยื่นค าร้องขอเลื่อนการ
พิจารณา หรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องก่อนเร่ิมพิจารณา หากอนุญาโตตุลาการเห็นเป็นการสมควรให้ด าเนินการพิจารณา
ต่อไปฝ่ายเดียว  

(3)  กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายผู้รับประกันภัยขอเลื่อนก าหนดนัดพิจารณาและอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควรให้เลื่อนนัดพิจารณา ให้อนุญาโตตุลาการคิดค่าปรับเป็นค่าใช้จ่ายจากผู้ขอเลื่อนตามความเป็นจริงได้เพื่อ
จ่ายให้กับคู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาท ทั้งนี้จะขอเลื่อนได้ไม่เกิน 2 นัด 
   9) ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

(1)  ค าชี้ขาดจะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่กระบวนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นลง ถ้ามีเหตุจ าเป็นให้เป็นดุลพินิจที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร 

(2)  ค าชี้ขาดให้วินิจฉัยไปตามเสียงข้างมากของอนุญาโตตุลาการ 
(3)  อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามหลักกฎหมายและความยุติธรรม 
(4)  ค าชี้ขาดมีผลผูกพันผู้พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดได้ถูกส่งไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น 

  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ในกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ ปรากฏในภาพที่ 4.3 
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  2.3.2 แนวทางในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
   1) การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทภายใต้การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถ้าผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายตามสัญญา
ประกันภัยประสงค์ให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการก็ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดย
ประกอบด้วยรายละเอียดได้แก่ 

(1)  ค าเสนอขอให้ระงับข้อพิพาท พร้อมด้วยรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท  
(2)  สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
(3)  ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับจ านวนเงินให้ระบุ

จ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย 
(4)  ค าขอให้ชี้ขาด 

  2) การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาท ให้ยื่นที่หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งคู่พิพาทฝ่ายเสนอมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ านาจ แต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายเสนอ
ข้อพิพาทมีความประสงค์ที่จะยื่นที่หน่วยงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ตนเกิดหตุหรือที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในเขตอ านาจก็ได้ โดยยื่นค าร้องที่แสดงให้เห็นว่าการยื่นหนังสือ
เสนอข้อพิพาทที่หน่วยงานนั้นจะเป็นการสะดวกต่อการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
   เมื่อมีการยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทให้แจ้งการเสนอข้อพิพาทนั้นเป็นหนังสือและส่งหนังสือเสนอ
ข้อพิพาทดังกล่าว ไปยังคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 

  3) การยื่นค าคัดค้านการเสนอข้อพิพาท คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื่นค าคัดค้านการเสนอข้อพิพาท
โดยอ้างสิทธิและเสนอข้อพิพาทของตนโดยท าเป็นค าเรียกร้องแย้งได้ 

  4) การตั้งผู้แทนเพื่อช่วยเหลือ คู่พิพาทอาจตั้งผู้แทนหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อช่วยเหลือตนในการ
ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทได้ 

  5) คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ 
   (1)  ถ้าผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายตามสัญญาประกันภัย

ประสงค์ให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการก็ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยมีเงื่อนไขดังนี้  
    ก. จะต้องเป็นบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการไว้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
อันประกอบไปด้วย เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ผู้แทนสมาคมประกัน
วินาศภัย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิต ผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัย และผู้แทน คปภ.  
     ข. จะต้องไม่ใช่คู่กรณีที่พิพาทในเร่ืองที่เสนอข้อพิพาทนั้น 
    (2)  คู่พิพาทอาจคัดค้านอนุญาโตตุลาการได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการนั้น 
   6) จ านวนอนุญาโตตุลาการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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    (1)  ข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
1 คน 
    (2)  ข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือมีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวนอนุญาโตตุลาการ 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คนก็ได้ 
   7) การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
    (1)  ไม่ว่าการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะได้ด าเนินการไปแล้วเพียงใด หากอนุญา - 
โตตุลาการเห็นเป็นการสมควร ให้อนุญาโตตุลาการมีอ านาจที่จะท าการประนอมยอมข้อพิพาทนั้นได้ 
    (2)  การสืบพยานจะต้องกระท าอย่างเปิดเผย เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะร้องขอ หรือ
อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้ด าเนินการพิจารณาลับ 
   8) การไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณา และการขอเลื่อนการพิจารณา 

(1)  ถ้าคู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาทไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณานัดแรกและมิได้แจ้งเหตุ 
ขัดข้อง ให้อนุญาโตตุลาการสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทเสียก็ได้ การสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทไม่ตัดสิทธิคู่พิพาทที่จะน าข้อพิพาท
ไปด าเนินการทางศาล 

(2)  ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามก าหนดนัดพิจารณา และมิได้ยื่นค าร้องขอเลื่อนการ
พิจารณา หรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องก่อนเร่ิมพิจารณา หากอนุญาโตตุลาการเห็นเป็นการสมควรให้ด าเนินการพิจารณา
ต่อไปฝ่ายเดียว  

(3)  กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายผู้รับประกันภัยขอเลื่อนก าหนดนัดพิจารณาและอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควรให้เลื่อนนัดพิจารณา ให้อนุญาโตตุลาการคิดค่าปรับเป็นค่าใช้จ่ายจากผู้ขอเลื่อนตามความเป็นจริงได้เพื่อ
จ่ายให้กับคู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาท ทั้งนี้จะขอเลื่อนได้ไม่เกิน 2 นัด 
   9) ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

(1)  ค าชี้ขาดจะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่กระบวนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นลง ถ้ามีเหตุจ าเป็นให้เป็นดุลพินิจที่จะขยายเวลาออกไปได้อีกตามสมควร 

(2)  ค าชี้ขาดให้วินิจฉัยไปตามเสียงข้างมากของอนุญาโตตุลาการ 
(3)  อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามหลักกฎหมายและความยุติธรรม 
(4)  ค าชี้ขาดมีผลผูกพันผู้พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดได้ถูกส่งไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น 

  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ในกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ ปรากฏในภาพที่ 4.3 
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  2.3.2 แนวทางในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
   1) การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทภายใต้การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถ้าผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายตามสัญญา
ประกันภัยประสงค์ให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการก็ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดย
ประกอบด้วยรายละเอียดได้แก่ 

(1)  ค าเสนอขอให้ระงับข้อพิพาท พร้อมด้วยรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท  
(2)  สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
(3)  ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับจ านวนเงินให้ระบุ

จ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย 
(4)  ค าขอให้ชี้ขาด 

  2) การยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาท ให้ยื่นที่หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งคู่พิพาทฝ่ายเสนอมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ านาจ แต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายเสนอ
ข้อพิพาทมีความประสงค์ที่จะยื่นที่หน่วยงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ตนเกิดหตุหรือที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในเขตอ านาจก็ได้ โดยยื่นค าร้องที่แสดงให้เห็นว่าการยื่นหนังสือ
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   เมื่อมีการยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทให้แจ้งการเสนอข้อพิพาทนั้นเป็นหนังสือและส่งหนังสือเสนอ
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  3) การยื่นค าคัดค้านการเสนอข้อพิพาท คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื่นค าคัดค้านการเสนอข้อพิพาท
โดยอ้างสิทธิและเสนอข้อพิพาทของตนโดยท าเป็นค าเรียกร้องแย้งได้ 

  4) การตั้งผู้แทนเพื่อช่วยเหลือ คู่พิพาทอาจตั้งผู้แทนหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อช่วยเหลือตนในการ
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  5) คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ 
   (1)  ถ้าผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายตามสัญญาประกันภัย

ประสงค์ให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการก็ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยมีเงื่อนไขดังนี้  
    ก. จะต้องเป็นบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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กระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ผู้แทนสมาคมประกัน
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   6) จ านวนอนุญาโตตุลาการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 นอกเหนือจากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชน
กับบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการอีกหนึ่งคณะ ซึ่งมีหน้าที่
ท างานอยู่ภายใต้สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยท าการระงับข้อพิพาททางแพ่งระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน 
โดยสถานที่ท าการการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท คือ ส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 ได้มีการลงนามบนสัญญาอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
เป็นครั้งแรกจ านวน 60 บริษัท และมีบริษัทประกันวินาศภัยลงนามเพิ่มเติมในภายหลังอีก สาระส าคัญของสัญญา
อนุญาโตตุลาการนี้ คือ ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตกลง
ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อให้เป็นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้มีการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ
ประกันภัยขึ้นดังที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล และช่วยให้บริษัทประกัน
วินาศภัยประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วและเป็นธรรม 

 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทยนี้ มีแนวทางการ
ด าเนินการ 2 ขั้นตอนเหมือนกันกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่  แนวทางการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท ก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ และแนวทางในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ดังปรากฏในภาพที่ 4.4 (ส านักงาน
อนุญาโตตุลาการ, https://www.tgia.org/arbitration/download-TH_8)) 

 

4-50     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.  
        ในกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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เรื่องที่ 4.4  
การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
   
 

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการประกันภัยอย่างแท้จริงและให้เป็นไปตามความหมายของสัญญาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรมและรวดเร็วและไม่เกินกว่าความเสียหายตามจริง ในการ
ด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยควรจะกระท าด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความ  
พึงพอใจสูงสุดของผู้เอาประกันภัย แต่ในความเป็นจริงมักจะมีปัญหาต่างๆ มากมายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
ซึ่งท าให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดการค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยมีความพึงพอใจสูงสุดได้ 
ทั้งนี้ หลายๆ ปัญหาเกิดขึ้นจากการขาดความเชี่ยวชาญของบุคลากรในฝ่ายสินไหมทดแทน การประสานงานทั้งภายใน
และภายนอก ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้บริการ รวมถึงนโยบายของผู้รับประกันภัยเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก และปัญหาเหล่านี้เป็นผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อธุรกิจประกันภัย 

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ได้ท าการศึกษาและร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยท าการก าหนดแนวทางตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 
ท่ีเป็นมาตรฐานในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการก าหนดท้ังรูปแบบการด าเนินงานในภาพรวมและก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิง
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีประกาศใหม่เพิ่มเติมจึงต้องใช้ประกาศฉบับนี้ก่อน  

กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยท าความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้  
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบนี้ให้มีจ านวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยการประวิงค่าสินไหมทดแทนมีโทษ คือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และถ้าเป็นกรณีความผิด
ต่อเนื่อง ให้ปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยได้ 

1. กรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงค่าสินไหมทดแทน มีอยู่ด้วยกัน 13 ข้อ ดังนี้  
1) กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ้นและบริษัทประกันวินาศภัยไม่เร่งรัดตรวจสอบและประเมินความเสียหายให้

เสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดวินาศภัย เว้นแต่มีเหตุอันควรและบริษัทประกันวินาศภัยแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้เสียหายได้ทราบแล้ว 

2) จงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างดังนี้ 

 

4-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทของส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (2560, สิงหาคม). 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทของส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (2560, สิงหาคม). 
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เรื่องที่ 4.4  
การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
   
 

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการประกันภัยอย่างแท้จริงและให้เป็นไปตามความหมายของสัญญาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรมและรวดเร็วและไม่เกินกว่าความเสียหายตามจริง ในการ
ด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยควรจะกระท าด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความ  
พึงพอใจสูงสุดของผู้เอาประกันภัย แต่ในความเป็นจริงมักจะมีปัญหาต่างๆ มากมายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
ซึ่งท าให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดการค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยมีความพึงพอใจสูงสุดได้ 
ทั้งนี้ หลายๆ ปัญหาเกิดขึ้นจากการขาดความเชี่ยวชาญของบุคลากรในฝ่ายสินไหมทดแทน การประสานงานทั้งภายใน
และภายนอก ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้บริการ รวมถึงนโยบายของผู้รับประกันภัยเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก และปัญหาเหล่านี้เป็นผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อธุรกิจประกันภัย 

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ได้ท าการศึกษาและร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยท าการก าหนดแนวทางตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 
ที่เป็นมาตรฐานในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการก าหนดทั้งรูปแบบการด าเนินงานในภาพรวมและก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิง
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีประกาศใหม่เพิ่มเติมจึงต้องใช้ประกาศฉบับนี้ก่อน  

กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยท าความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้  
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบนี้ให้มีจ านวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยการประวิงค่าสินไหมทดแทนมีโทษ คือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และถ้าเป็นกรณีความผิด
ต่อเนื่อง ให้ปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยได้ 

1. กรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงค่าสินไหมทดแทน มีอยู่ด้วยกัน 13 ข้อ ดังนี้  
1) กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ้นและบริษัทประกันวินาศภัยไม่เร่งรัดตรวจสอบและประเมินความเสียหายให้

เสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดวินาศภัย เว้นแต่มีเหตุอันควรและบริษัทประกันวินาศภัยแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้เสียหายได้ทราบแล้ว 

2) จงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างดังนี้ 

 

4-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทของส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (2560, สิงหาคม). 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทของส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (2560, สิงหาคม). 
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บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(5)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีได้มีการตกลงชดใช้ความ
เสียหายเป็นตัวเงินให้แก่ สหกรณ์แท๊กซี่ไทย จ ากัด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ก าหนดวันรับเงินที่แน่นอน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 3/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(6)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย กรณีบริษัท
ประกันวินาศภัยได้นัดให้ผู้ประสบภัยมารับเช็คค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ในวันดังกล่าวบริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ส่งมอบเช็คค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย เป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 8/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(7)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทประกันวินาศภัย
ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องเป็นอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงินโดยได้ระบุระยะเวลาด าเนินการเกินกว่า 15 วัน
นับแต่วันที่ตกลงกันได้ โดยไม่มีเหตุผลอันควรและไม่ได้รับความยินยอมจากคู่กรณี  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยเลือกวิธีการชดใช้ด้วยการสั่งซ่อม บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการ
ให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี  

5) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยเลือกวิธีการชดใช้ด้วยการสั่งซ่อมและบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดส่ง
อะไหล่ แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่อู่ซ่อมได้รับรถยนต์และค าสั่งซ่อม ถ้า
เป็นการต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการออกใบสั่งซื้อทันทีที่อู่ซ่อมแจ้งให้บริษัท
ประกันวินาศภัยทราบ เช่น รถยนต์ผู้เอาประกันภัยชนต้นไม้ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ให้ผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันวินาศภัย แต่บริษัทประกันวินาศภัยอนุมัติการสั่งซื้อ
อะไหล่ให้แก่อู่ซ่อมหลัง 20 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากอู่ซ่อม ส่งผลให้อู่ซ่อมจัดซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ล่าช้า  

6) ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถรับรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้วได้ เพราะอู่ซ่อมยึดหน่วงรถไว้ตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยไม่ช าระค่าซ่อมหรือช าระค่าซ่อมไม่ครบจ านวนที่ตกลงกัน 

7) ในกรณีรถหายและมีการแจ้งความแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แต่หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีพฤติกรรม 

 

4-54     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีฝ่าฝืนข้อตกลงแห่ง
สัญญาประกันภัย โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย
ที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง กรณีบริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและได้คืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ ร้อง จนกระทั่งผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ
ส านักงาน คปภ. จึงได้รับเอกสารและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 6/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

3) เมื่อตกลงราคาความเสียหายกันได้แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าตกลงกันเป็นตัวเงิน บริษัทประกันวินาศภัยไม่ระบุจ านวนเงิน 
หรือไม่ก าหนดวันรับเงินที่แน่นอน หรือก าหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่คู่กรณีตกลงกัน ถ้าตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนบริษัทประกันวินาศภัยไม่ระบุให้ชัดเจนถึงวิธีการ สถานที่ ระยะเวลาด าเนินการหรือระบุระยะเวลาด าเนินการ
เกินกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ตกลงกัน เว้นแต่มีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี ตัวอย่างดังนี้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีออกเอกสารใบตกลง
ค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันภัยที่มีเพียงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัยตกลงค่าเสียหายเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ลงลายมือชื่อผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบริษัท และไม่ก าหนดวันนัดรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่แน่นอน  

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 
ตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 4/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

(3)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยรถยนต์ซึ่งเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยสูญหาย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยได้ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์แล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยไม่ด าเนินการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้งจาก
ผู้เอาประกันภัย  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

(4)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย 
กรณีตกลงความเสียหายเป็นตัวเงิน บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดวันนัดรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกับ 
ผู้ร้อง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 2/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(5)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีได้มีการตกลงชดใช้ความ
เสียหายเป็นตัวเงินให้แก่ สหกรณ์แท๊กซี่ไทย จ ากัด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ก าหนดวันรับเงินที่แน่นอน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 3/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(6)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย กรณีบริษัท
ประกันวินาศภัยได้นัดให้ผู้ประสบภัยมารับเช็คค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ในวันดังกล่าวบริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ส่งมอบเช็คค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย เป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 8/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

(7)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทประกันวินาศภัย
ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องเป็นอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงินโดยได้ระบุระยะเวลาด าเนินการเกินกว่า 15 วัน
นับแต่วันที่ตกลงกันได้ โดยไม่มีเหตุผลอันควรและไม่ได้รับความยินยอมจากคู่กรณี  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยเลือกวิธีการชดใช้ด้วยการสั่งซ่อม บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการ
ให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี  

5) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยเลือกวิธีการชดใช้ด้วยการสั่งซ่อมและบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดส่ง
อะไหล่ แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่อู่ซ่อมได้รับรถยนต์และค าสั่งซ่อม ถ้า
เป็นการต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ด าเนินการออกใบสั่งซื้อทันทีที่อู่ซ่อมแจ้งให้บริษัท
ประกันวินาศภัยทราบ เช่น รถยนต์ผู้เอาประกันภัยชนต้นไม้ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ให้ผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันวินาศภัย แต่บริษัทประกันวินาศภัยอนุมัติการสั่งซื้อ
อะไหล่ให้แก่อู่ซ่อมหลัง 20 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากอู่ซ่อม ส่งผลให้อู่ซ่อมจัดซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ล่าช้า  

6) ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถรับรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้วได้ เพราะอู่ซ่อมยึดหน่วงรถไว้ตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยไม่ช าระค่าซ่อมหรือช าระค่าซ่อมไม่ครบจ านวนที่ตกลงกัน 

7) ในกรณีรถหายและมีการแจ้งความแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แต่หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีพฤติกรรม 
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(1)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีฝ่าฝืนข้อตกลงแห่ง
สัญญาประกันภัย โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย
ที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง กรณีบริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและได้คืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ ร้อง จนกระทั่งผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ
ส านักงาน คปภ. จึงได้รับเอกสารและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 6/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

3) เมื่อตกลงราคาความเสียหายกันได้แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าตกลงกันเป็นตัวเงิน บริษัทประกันวินาศภัยไม่ระบุจ านวนเงิน 
หรือไม่ก าหนดวันรับเงินที่แน่นอน หรือก าหนดวันรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่คู่กรณีตกลงกัน ถ้าตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนบริษัทประกันวินาศภัยไม่ระบุให้ชัดเจนถึงวิธีการ สถานที่ ระยะเวลาด าเนินการหรือระบุระยะเวลาด าเนินการ
เกินกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ตกลงกัน เว้นแต่มีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี ตัวอย่างดังนี้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีออกเอกสารใบตกลง
ค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันภัยที่มีเพียงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัยตกลงค่าเสียหายเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ลงลายมือชื่อผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบริษัท และไม่ก าหนดวันนัดรับเงินค่าสินไหมทดแทนที่แน่นอน  

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 
ตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 4/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

(3)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีประกันภัยรถยนต์ซึ่งเอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยสูญหาย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยได้ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์แล้ว บริษัทประกัน
วินาศภัยไม่ด าเนินการชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้งจาก
ผู้เอาประกันภัย  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

(4)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย 
กรณีตกลงความเสียหายเป็นตัวเงิน บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดวันนัดรับเงินเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกับ 
ผู้ร้อง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค า
พิพากษาจนล่วงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

13) เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามจนสิ้นระยะเวลาในค าชี้ขาด ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามและยื่นค าร้องต่อ
ศาลเพื่อคัดค้านค าชี้ขาดนั้น ภายหลังศาลมีค าสั่งถึงที่สุดยกค าร้อง หรือให้ปฏิบัติตามค าชี้ขาด เช่น  

บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้
บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 
และได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมาศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้บริษัทประกันวินาศ
ภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านั กงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 มีการ
ระบุถึงลักษณะที่ถือเป็นการประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไว้ 7 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้  

1) การคืนเบี้ยประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็คไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเกิน
กว่า 15 วัน 

2) การคืนเบี้ยประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็คและเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน 
3) เมื่อมีการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันเก่ียวกับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่จะคืนกันตาม

สัญญาประกันภัยแล้ว แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
4) เมื่อมีการร้องเรียนต่อ คปภ. และคปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย 

บริษัทประกันวินาศภัยไม่มีหนังสือโต้แย้งหรือคัดค้านภายใน 15 วันและไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 
5) บริษัทประกันวินาศภัยมีหนังสือโต้แย้งภายในก าหนด 15 วันแล้วและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาล

พิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้คืนเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย
ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาจนสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ 

6) เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย 
ไม่ปฏิบัติตามจนสิ้นระยะเวลาในค าชี้ขาด ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามและยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อคัดค้าน 
ค าชี้ขาดนั้น ภายหลังศาลมีค าสั่งถึงที่สุดยกค าร้อง หรือให้ปฏิบัติตามค าชี้ขาด  

7) เมื่อมีการเลิกสัญญาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
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ไม่สุจริตและบริษัทประกันวินาศภัยได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนและ คปภ. แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ชดใช้ภายใน 
45 วันนับแต่วันที่รถหาย เว้นแต่ได้มีการด าเนินคดีอาญากับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

8) เมื่อมีการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ดังตัวอย่าง 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไม่กระท าการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ข้อพิพาทหมายเลขแดง
ที่ 101/2558  

บริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัทที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็น
เงิน ตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะ-
กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 4/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง กรณีไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 1/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

(3)  บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไม่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทตามค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 46/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2559  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  

9) การสั่งจ่ายเช็ค ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเกินกว่า 15 วัน เช่น บริษัท
ประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ตกลงค่าเสียหายกับผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยในวันที่ 1 
มีนาคม 2560 และนัดให้ผู้เอาประกันภัยมารับเช็ควันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยเช็คลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

10) เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น บริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหาย ตกลงค่าเสียหายกับผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และนัดให้ผู้เอาประกันภัยมารับเช็ค
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยเช็คลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เมื่อผู้เอาประกันภัยน าเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร พบว่า
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (เช็คเด้ง)  

11) เมื่อมีการร้องเรียนต่อ คปภ. และ คปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยไม่มีหนังสือโต้แย้งหรือคัดค้านภายใน 15 วันและไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

12) บริษัทประกันวินาศภัยมีหนังสือโต้แย้งภายในก าหนด 15 วันแล้วและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และ
ศาลพิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาจนสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ ดังตัวอย่าง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค า
พิพากษาจนล่วงพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

13) เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามจนสิ้นระยะเวลาในค าชี้ขาด ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามและยื่นค าร้องต่อ
ศาลเพื่อคัดค้านค าชี้ขาดนั้น ภายหลังศาลมีค าสั่งถึงที่สุดยกค าร้อง หรือให้ปฏิบัติตามค าชี้ขาด เช่น  

บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้
บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 
และได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมาศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้บริษัทประกันวินาศ
ภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตามประกาศ
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านั กงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 5/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 มีการ
ระบุถึงลักษณะที่ถือเป็นการประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไว้ 7 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้  

1) การคืนเบี้ยประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็คไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเกิน
กว่า 15 วัน 

2) การคืนเบี้ยประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็คและเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน 
3) เมื่อมีการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันเก่ียวกับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่จะคืนกันตาม

สัญญาประกันภัยแล้ว แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
4) เมื่อมีการร้องเรียนต่อ คปภ. และคปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย 

บริษัทประกันวินาศภัยไม่มีหนังสือโต้แย้งหรือคัดค้านภายใน 15 วันและไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 
5) บริษัทประกันวินาศภัยมีหนังสือโต้แย้งภายในก าหนด 15 วันแล้วและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาล

พิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้คืนเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย
ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาจนสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ 

6) เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดให้บริษัทประกันวินาศภัยคืนเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย 
ไม่ปฏิบัติตามจนสิ้นระยะเวลาในค าชี้ขาด ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามและยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อคัดค้าน 
ค าชี้ขาดนั้น ภายหลังศาลมีค าสั่งถึงที่สุดยกค าร้อง หรือให้ปฏิบัติตามค าชี้ขาด  

7) เมื่อมีการเลิกสัญญาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
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ไม่สุจริตและบริษัทประกันวินาศภัยได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนและ คปภ. แล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ชดใช้ภายใน 
45 วันนับแต่วันที่รถหาย เว้นแต่ได้มีการด าเนินคดีอาญากับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

8) เมื่อมีการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ดังตัวอย่าง 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไม่กระท าการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ข้อพิพาทหมายเลขแดง
ที่ 101/2558  

บริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัทที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็น
เงิน ตามประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะ-
กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 4/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง กรณีไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 1/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

(3)  บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไม่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทตามค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 46/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2559  

บริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินการดังกล่าวจะถูกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ตาม
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  

9) การสั่งจ่ายเช็ค ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเกินกว่า 15 วัน เช่น บริษัท
ประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ตกลงค่าเสียหายกับผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยในวันที่ 1 
มีนาคม 2560 และนัดให้ผู้เอาประกันภัยมารับเช็ควันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยเช็คลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

10) เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น บริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหาย ตกลงค่าเสียหายกับผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และนัดให้ผู้เอาประกันภัยมารับเช็ค
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยเช็คลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เมื่อผู้เอาประกันภัยน าเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร พบว่า
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (เช็คเด้ง)  

11) เมื่อมีการร้องเรียนต่อ คปภ. และ คปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยไม่มีหนังสือโต้แย้งหรือคัดค้านภายใน 15 วันและไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

12) บริษัทประกันวินาศภัยมีหนังสือโต้แย้งภายในก าหนด 15 วันแล้วและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และ
ศาลพิพากษาให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท
ประกันวินาศภัยไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาจนสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ ดังตัวอย่าง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   233 4/10/2563 BE   3:58 PM



        บทที่ 5  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการให้บริการและกรณีศกึษา 
 

อาจารยว์ิวัฒน์ชัย อมรกุล 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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