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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

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

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

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกตัวแทนประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกนัวินาศภัย 
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การจัดทําคูมือปฏิบตัิงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ไดกรุณา
สละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาวสําเร็จเปนอยางดี 

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

ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย  ประธานคณะทาํงาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมนายหนาประกันภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวติและที่ปรึกษาการเงิน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู ้เอาประกันภัยบุคคลที ่หนึ ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล   
 

 

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย                       ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 1.1  
การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย 
   
 

ค้าว่า “การประกันภัยค ้าจุน” หรือที่รู้จักคุ้นเคยในชื่อว่า “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก” หรือ “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม” ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยเวลาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ทั งในเรื่องของทรัพย์สิน หรือในเร่ืองของชีวิต 
ร่างกายของบุคคลอื่น  

การประกันภัยค ้าจุนส่วนใหญ่จะนิยมท้ากันอยู่ในประเภทการประกันภัยรถยนต์ ส่วนประเภทการประกันภัย
อ่ืน เร่ิมได้รับความสนใจมากขึ นเป็นล้าดับ ดังเช่นในการประกันภัยความรับผิดส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเป็นคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ นในเรื่องการให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเร่ืองการจัดการการประกันภัยให้แก่
ผู้บริโภค เป็นต้น 

ภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความส้าคัญ และสนับสนุนให้การประกันภัยประเภทนี แพร่หลายออกไปด้วยการ
ก้าหนดให้เป็นการประกันภัยภาคบังคับส้าหรับกิจการบางประเภท เช่น อาคารสาธารณะ หอพัก กิจการควบคุมที่มี
น ้ามันหรือก๊าซเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  

การประกันภัยค ้าจุนเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง จึงตกอยู่ภายใต้หลักการของการประกันวินาศภัย
ทั่วไปด้วย  

ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยค ้าจุน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายของการประกันภัย
ค ้าจุน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอ่ืน 3) ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 4) ข้อแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ 5) อายุความ 
 
1. ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน    

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก ได้บัญญัติให้ความหมายของการประกันภัยค ้าจุน
เอาไว้ว่า  

“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 

การประกันภัยค ้าจุนจึงหมายความถึง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือต่อบุคคลที่สาม 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยค ้าจุนเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัย “บุคคลที่หนึ่ง” กับผู้รับประกันภัย “บุคคลที่สอง” 
ซึ่งมาตกลงกันว่า ถ้าผู ้เอาประกันภัยบุคคลที่หนึ ่งไปท้าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล   
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บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย                       ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 1.1 การประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัย  
  1.2 การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
 
แนวคิด  

1.  การประกันภัยค ้าจุน เป็นสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
ตรงที่ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความ
สูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ้านวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 

2.  การประกันภัยในการรับขนเป็นสัญญาประกันภัยทีผู่้ส่งเองในฐานะผู้เอาประกันภัยตกลงให้ผู้รับประกันภัย
มารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ หากทรัพย์สินที่ตนส่งนั นได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครอง
ในระหว่างการขนส่ง หรือมีลักษณะเป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้ขนส่ง ซึ่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ จุดหมายปลายทาง ได้มาท้าประกันภัยกับผู้รับประกันภัย หากว่า  
ทรัพย์สินที่ตนท้าการขนส่งนั นได้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ขนส่งเอง ก็ให้ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณี  

 
วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
  1.  อธิบายการประกันภัยค ้าจุนในสัญญาประกันภัยได้  
  2.  อธิบายการประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ภายนอกที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สอง
ช่วยไปค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลท่ีสามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นท่ัวไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-5 
 

ผู้เอำประกันภัย และมีฐำนะเป็นเสมือนผู้เอำประกันภัยเอง เมื่อจ ำเลยที่ 1 ท ำละเมิด และต้องรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จ ำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดในฐำนะผู้รับ
ประกันภัย ตำมสัญญำ ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษ หาได้ขัดกับมาตรา 887 วรรคหนึ่งไม่ 

 
สัญญาประกันภัยค ้าจุนตกอยู่ภายใต้หลักส่วนได้เสียเช่นเดียวกับสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปด้วย คือ  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยด้วยว่า ถ้าตนไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลภายนอก ตนเองจะได้รับความสูญเสียทางการเงิน ในการที่จะต้องไปรับผิดชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่ได้ท้าการโอนความเสี่ยงภัยนี ไปให้แก่ผู้รับประกันภัยท้าหน้าที่ชดใช้แทนแล้ว  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยเป็นเจ้าของรถยนต์ขับไปชนท้ายรถยนต์คันอ่ืน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน
ต้นเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วลุกลามไปไหม้บ้านคนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือผู้เอาประกันภัย
เป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดต่อลูกจ้างจากอุบัติเหตุในสถานที่ท้างาน เป็นต้น  

2.3  เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ก้าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ โดยหลักกฎหมายจะบัญญัติ
ให้บุคคลต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเหล่านั นบัญญัติไว้ มิฉะนั นแล้ว บุคคลนั น
อาจมีความรับผิดตามกฎหมายขึ นมาได้ ดังนั น หากผู้เอาประกันภัยละเลย หรือท้าหน้าที่ตามกฎหมายของตนไม่ดีพอ 
เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ตนก็จ้าต้องรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้าง 
ท้าของซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ท้า หรือค้าสั่งที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ต้องบ้ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้างนั น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 434 หรือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์มีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 1.2 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การละเลย หรือไม่ท้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นคดีที่

บุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการตอกเสาเข็มในโครงการก่อสร้างของจ้าเลย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง
กับจ้าเลยที่ 2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร (ผู้รับจ้างท้าของ) ให้ต้องรับผิด แม้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจ้าเลยที่ 2 จะพ้นผิด 
เพราะมิได้กระท้าผิดโดยตรง แต่ผู้ว่าจ้างจ้าเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดอยู่ดี ส้าหรับความผิดของผู้รับเหมาการตอกเสาเข็ม 
เนื่องจากมิได้ท้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าว หรือในส่วนการงานที่สั่งให้ท้า หรือค้าสั่ง 
ที่ตนให้ไว้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4304/2558 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ้าเลยที่ 1 ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ น
จากการด้าเนินการตอกเสาเข็มในโครงการบ้านพักอาศัยของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารพิพาทของโจทก์ แม้โจทก์
จะบรรยายฟ้องระบุเพียงว่าจ้าเลยที่ 1 ตกลงให้จ้าเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อสร้าง ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า จ ำเลยที่ 1 คือ
ผู้ว่ำจ้ำง ส่วนจ้าเลยที่ 2 คือผู้รับจ้าง และแม้ความจริงจะปรากฏว่าจ้าเลยที่ 2 เพียงรับจ้างก่อสร้างอาคาร มิได้รับจ้าง
ตอกเสาเข็มด้วย อันท้าให้จ้าเลยที่ 2 พ้นความรับผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ นก็ตาม แต่ส้าหรับจ้าเลยที่ 1 นั น ไม่ว่ำ
จะจ้ำงใครเข้ำไปตอกเสำเข็มในที่ดินพิพำท ก็ยังคงสถำนะควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงอยู่เช่นเดิม จ ำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นควำม
ผูกพันในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงท ำของ ภำยใต้บังคับของ ป.พ.พ. มำตรำ 428 ฉะนั น การพ้นความรับผิดของจ้าเลยที่ 2 

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ภายนอกที่เรียกเป็น “บุคคลที่สาม” อันผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้ผู้รับประกันภัยบุคคลที่สอง
ช่วยไปค ้าจุน1 ให้ ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยด้วย  

สาเหตุที ่เรียกเป็นบุคคลที่หนึ่ง สอง และสามนั น เนื่องจากในอดีต ผู ้เอาประกันภัยเป็นผู ้ริเริ่มไปขอซื อ
ประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัย มากกว่าที่ผู้รับประกันภัยไปติดต่อชักชวนให้มาท้าประกันภัย ดังนั น ในการ
ประกันภัยทรัพย์สิน บางครั งจะเรียกว่า “การประกันภัยส้าหรับบุคคลที่หนึ่ง (First-party Insurance)”2 เพื่อแสดงว่า 
บุคคลที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น้ามาท้าประกันภัย ไม่อาจน้าเอาทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้
มีส่วนได้เสียมาท้าได้ หากจะกระท้า ก็ด้วยการท้าเป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเท่านั น  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น 

สัญญาประกันภัยค ้าจุน หรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญ
จากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป ดังนี   

2.1  เป็นสัญญาประกันภัยที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันภัย
ค ้าจุนเป็นสัญญาที่ก้าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในนามของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดของ  
ผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก  

2.2  มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไปนั น ผู้เอาประกันภัยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียอยู่ โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของผู้เอาประกันภัย ขณะที่สัญญาประกันภัย  
ค ้าจุน วัตถุประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต้องการให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน 
เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนั นก็ตาม ดังนั น วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
นั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 1.1 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยค ้าจุน ผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 3 มีหน้าที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของ จ. ผู้เอาประกันภัย และรวมถึงจ้าเลยที่ 1 ซึ่งได้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดย 
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองตามข้อก้าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งได้ไปกระท้าผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี ด้วย  

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 563/2538 จ. เป็นผู้เอำประกันภัยรถยนต์ไว้กับจ ำเลยที่ 3 แม้จะมีข้อสัญญาตำม
กรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.3 ว่ำ บริษัทจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนในนำมของผู้เอำประกันภัย เม่ือผู้เอำประกันภัยต้อง
รับผิดตำมกฎหมำยก็ตำม แต่กรมธรรม์ดังกล่ำว ข้อ 2.8 ก็มีข้อควำมว่ำ บริษัทจะถือว่ำบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เอำประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอำประกันภัยเอง จ้าเลยที่ 2 น้ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ 
โดยให้จ้าเลยที่ 1 ลูกจ้างของตนเป็นคนขับ แล้วเกิดเหตุคดีนี  จึงต้องถือว่า จ ำเลยที่ 1 ขับรถโดยควำมยินยอมจำก 
 
 1 ค ้าจุน หมายถึง อุดหนุนให้ด้ารงอยู่ได้ (พจนานุกรม ศัพท์ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

2 Insurance Fraud Handbook, 2009 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., USA, Page 33   
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายน อก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด  เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

 

1-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า 
“บุคคลภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับ
ผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่า สินไหมทดแทนนั นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหาย
แล้ว” 

เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดของผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนโดยตรงได้ โดยไม่จ้าต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อน แล้วค่อยให้ผู้เอาประกันภัย
มาชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั น บุคคลภายนอกผู้เสียหายแทนที่จะได้รับการทุเลา
ความเสียหายที่เกิดขึ นโดยทันท่วงที กลับต้องรอเนิ่นช้าออกไป กฎหมายจึงบัญญัติเป็นพิเศษให้บุคคลภายน อก
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องโดยตรงเอากับผู้รับประกันภัยได้เลย แม้จะมิได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่สัญญาประกันภัย
เหมือนดังเช่นในสัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป จึงจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ก็มิได้ส่งผลท้าให้สิทธินี 
ของบุคคลภายนอกต้องหมดสิ นไป บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นคงยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนได้
เช่นเดิม และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากนั นค่อยไปติดตามเรียกเงินที่ได้จ่ายไปนั นกลับคืน
มาจากผู้เอาประกันภัยเอง เว้นเสียแต่พิสูจน์ได้ว่า บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั นได้รับการชดใช้จากผู้เอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ส้าหรับจ้านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจ่ายมาให้นั น  

2.6  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าความรับผิดของตน ภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยจ้ากัดอยู่เพียงไม่เกินจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้
กับผู้เอาประกันภัยเท่านั น  

2.7  ผู้เอาประกันภัยยังจ้าต้องรับผิดในเงินที่ขาดอยู่ เมื่อค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับมาจากผู้รับประกันภัยนั น
ไม่เพียงพอแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดในจ้านวนเงิน
ที่ขาดอยู่ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกผู้เสียหายมิได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีที่ฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด  

 
ตัวอย่างที่ 1.4 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยรับผิดในส่วนที่ขาด  เป็นคดีที่บุคคลภายนอก 

ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลย ผู้เอาประกันภัย ให้รับผิดตามมูลละเมิด ส้าหรับจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ยังขาดอยู่ 
ภายหลังจากผู้รับประกันภัย จ้าเลยที่ 4 ได้ชดใช้ให้แล้วตามสัญญาประกันภัย 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7230/2552 ค่ำเสียหำยจ ำนวน 222,056 บำท ซึ่งจ ำเลยที่ 4 ในฐำนะเป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันที่ท ำละเมิด ได้ชดใช้แก่โจทก์หลังฟ้อง ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่จ้าเลยทั งสี่ต้องรับผิด
ช้าระให้แก่โจทก์ ชอบที่จะน ำไปหักจำกค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์มีสิทธิได้รับจ ำนวน 655,602 บำท ได้ 
 
3. ข้อแตกต่างจากหลักการรับช่วงสิทธิ 

การประกันภัยค ้าจุนหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแตกต่างจากการรับช่วง
สิทธิตรงที่ว่า ส้าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายนั น ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ กระท้าความผิดต่อบุคคล 
ภายนอกเสียเอง หรือผู้เอาประกันภัยจ้าต้องรับผิดแทนบุคคลอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ลูกจ้างกระท้าผิดใน
ทางการที่จ้าง นายจ้างต้องรับผิดแทน ตัวการต้องรับผิดในการกระท้าละเมิดของตัวแทน หรือบิดามารดารับผิดในการ

 

1-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เนื่องเพราะมิได้เป็นผู้รับจ้างจากจ้าเลยที่ 1 ในการตอกเสาเข็มจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ค้าพิพากษาศาลชั นต้นเฉพาะ
จ้าเลยที่ 1 ให้ช้าระค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นเรื่องของการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในค้าฟ้อง 
ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง  

 
2.4  มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก 

ซึ่งบัญญัติว่า  
“อันว่าประกันภัยค ้าจุนนั น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม

ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” 
ค้าว่า “บุคคลอีกคนหนึ่ง” หมายถึง บุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนของผู้เอา

ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทต่างๆ ผู้รับประกันภัยอาจมีการก้าหนดค้านิยามค้าว่า 
“บุคคลภายนอก” ให้เพียงหมายถึงเฉพาะบุคคลดังที่ก้าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดฉบับนั นๆ ก็ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 1.3 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง เป็นบุคคลภายนอก คือ พ. เป็นเพียงเพื่อนของบุตรผู้เอาประกันภัย 

และเป็นผู้อาศัยนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั น จึงมิใช่ลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดังที่
ก้าหนดยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อ พ. บุคคลภายนอกเสียชีวิตเนื่องจากรถคันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถคันอ่ืน ผู้รับประกันภัยค ้าจุนรถคันที่เอาประกันภัยจึงต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว 

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2381/2522 ตามข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย จ้าเลยตกลงจะจ่ายเงินชดใช ้เพื่อ
ความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าทดแทน เพื่อมรณกรรมหรือบาดเจ็บของบุคคลใด อันเกิดแต่รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่มรณกรรมหรือบาดเจ็บนั น เกิดแก่ลูกจ้างหรือบุคคลผู้อยู่ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  เมื่อ พ. 
เป็นผู้อำศัยนั่งมำในรถคันที่เอำประกันภัย แต่มิได้เป็นผู้ร่วมครัวเรือน หรือเป็นลูกจ้ำงของผู้เอำประกันภัย คงเป็น
เพียงเพื่อนของบุตรผู้เอำประกันภัยเท่ำนั้น เมื่อรถคันที่จ ำเลยรับประกันภัยเกิดชนกับรถอื่น เป็นเหตุให้ พ. ถึงแก่
ควำมตำย ผู้เสียหำยจึงชอบที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 887 วรรคสอง 

 
อนึ่ง ส้าหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งบุคคลภายนอกผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้นั น ต้องอยู่ ในความหมายของ 

ค้าว่า “วินาศภัย” คือ ต้องประเมินราคาเป็นเงินได้ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดอุปการะเลี ยงดู  
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ค่าขาดรายได้ เป็นต้น  

2.5  บุคคลภายนอกผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ตนโดยตรงได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติว่า  

“บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่
ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ้านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั นได้ไม่ ในคดี
ระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค้าว่า 
“อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

 

1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้ รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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จึงตกอยู่ในก้าหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องคดีต่อผู้รับ
ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป 

5.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 
5.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

5.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญาดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อการสิ นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ยประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัยจ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ย
ประกันภัยนั นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค้าว่า 
“อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระหนี 

ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

 

1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กระท้าของบุตรผู้เยาว์ เป็นต้น ในการไปสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก จึงให้ผู้รับประกันภัยของตนมาค ้าจุน
ให้ด้วยการไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกนั นในนามของตนเองแทน  

ส่วนการรับช่วงสิทธิเป็นกรณีกลับกัน คือ บุคคลภายนอกมาท้าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลภายนอกที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั น แต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกที่จะไม่ไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกนั นเอง โดยที่เลือกไปเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยของตน
ให้ท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทน เช่นนี  กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยในการสวมสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยนั นไปเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าความผิดนั น 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ของบุคคลภายนอกโดยประมาทเลินเล่อเสียหลักแล่นไปชนท้ายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหาย เมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกให้ผู้ รับประกันภัยของตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแก่ตัวรถยนต์คันนั นอยู่มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนแล้ว ผู้รับประกันภัยรายนั นก็สามารถรับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยนั นไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปคืนกลับมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท้าผิดดังกล่าว 
เป็นต้น  
 
4. ข้อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 

ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 289-290) ได้กล่าวว่า สัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั น 
มีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท้าสัญญา
ตกลงว่าจะช้าระหนี แก่บุคคลภายนอกไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกช้าระหนี จากลูกหนี โดยตรงได้”  

จากบทบัญญัติในกฎหมายมาตรานี  จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับสัญญาประกันภัยค ้าจุน เพราะบุคคลภายนอก
เป็นผู้มีสิทธิจะได้รับช้าระหนี เหมือนกัน หากแต่สัญญาประกันภัยค ้าจุนมีข้อแตกต่างกับสัญญาเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 นี  ในข้อที่ว่าผู ้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เป็นท้านองชดใช้แทนผู้เอาประกันภัย เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย จึงมิใช่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เพราะบุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนอยู่แล้ว 
 
5. อายุความ 

ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 

 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้

หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
5.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องด้วยสัญญาประกันภัยค ้าจุนก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

สัญญาประกันวินาศภัย ในกรณีที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิดตามสัญญาประกันภัยค ้าจุน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมี
ผลให้อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับ
ค้างอยู่ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิ จเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 1.2  
การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย 
   
 
 การประกันภัยในการรับขนจัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ฉะนั น บทบัญญัติของกฎหมาย  
ในส่วนของการประกันวินาศภัยจึงมีผลใช้บังคับกับการประกันภัยในการรับขนด้วยเท่าที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้  
นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะส้าหรับการประกันภัยในการรับขน 
  ในการศึกษาท้าความเข้าใจการประกันภัยในการรับขน ได้จัดเนื อหาเป็นล้าดับดังนี  1) ความหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัยในการรับขน 2) ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น และ 3) อายุความ 
 
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในการรับขน 
  1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ซึ่งบัญญัติว่า 
   “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง  ซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่ง 
ในระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง และจ้านวนค่าสินไหมทดแทนนั น ย่อม
ก้าหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั นจะได้มีราคาเมื่อถึงต้าบลอันก้าหนดให้ส่ง” 
  ในการหาความหมายของถ้อยค้าที่ส้าคัญภายใต้สัญญาประกันภัยในการรับขน จ้าต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 8 รับขน และหมวดที่ 1 รับขนของ ประกอบด้วย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  

1)  ค้าว่า “ของ (Goods)” หมายถึง เฉพาะการขน “ของ” ที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าเท่านั น 
มิได้รวมถึงขนคนโดยสาร การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเลด้วย3  

2)  ค้าว่า “ผู้ขนส่ง (Carrier)” หมายถึง บุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็นทางค้า
ปกติของตน แต่ในที่นี จ้ากัดอยู่เพียงการรับขนของเท่านั น4 

3)  ค้าว่า “ผู้ส่ง (Sender)” หมายถึง บุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่ง เพื่อให้ขนของส่งไป ถ้ามีการ
ออกใบตราส่ง จะเรียกว่า “ผู้ตราส่ง (Consignor)”5  

4)  ค้าว่า “ผู้รับตราส่ง (Consignee)” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง6  
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 การรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขนั น ท่านให้บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับส้าหรับทบวงการนั นๆ รับขนของทางทะเล ท่านให้
บังคับตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั น 

4 เพิ่งอ้าง มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี  คือ บุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบ้าเหน็จเป็น
ทางค้าปกติของตน  

5 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคแรก อันบุคคลผู้ท้าความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั น เรียกว่า ผู้ส่ง หรือผู้ตราส่ง             
6  เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสอง บุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงนั น เรียกว่า ผู้รับตราส่ง  
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อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  
ตัวอย่างที่ 1.5 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 

ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1 ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 

 
2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับ
ประกันภัยเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมี
ผลให้อายุความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เร่ิมนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับ
ค้างอยู่ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุ
ความสองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิ จเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   19 4/10/2563 BE   3:54 PM



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-13 
 

  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือเป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 

 

1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง”  
ได้ตกลงจะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพื่อ
น้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
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  เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 บัญญัติว่า “แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคล
ผู้ใดโดยนามก็ตาม ท่านว่าย่อมสลักหลังโอนให้กันได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้” ดังนั น ใบตราส่งที่ผู้ขนส่งออก
ไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ตราส่งนั น จึงสามารถสลักหลังโอนให้กันได้ ก็จะส่งผลท้าให้ผู้สลักหลังรับโอนมานั นเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในอันที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเวลาเมื่อเกิดความเสียหายขึ นมาได้  
  ถึงแม้จะมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายที่ระบุเอาประกันภัยไว้ เหมือน
อย่างเช่นสัญญาประกันภัยอ่ืนทั่วไป แต่สัญญาประกันภัยในการรับขนจะมีข้อแตกต่างคือเป็นการให้ความคุ้มครอง
เฉพาะในช่วงระหว่างการขนส่งเท่านั น 
  2.2  ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง แม้บทบัญญัติของกฎหมายระบุให้คุ้มครองถึง “ความวินาศภัยทุกอย่าง” 
อันหมายถึง สรรพภัยต่างๆ ในลักษณะความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) แต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
ที่จะตกลงให้คุ้มครองเป็นแบบระบุภัย (Named Perils) ก็ได้ ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ประการใด ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันภัยก็จัดให้มีความคุ้มครองทั งแบบความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดกับแบบระบุภัยไว้ให้เลือกท้าประกันภัย ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  
  2.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ค้าว่า “มูลประกันภัย” ในรายการของกรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนมิได้
ก้าหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ จึงถือเป็นรายการเดียวกันกับค้าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก้าหนดกันไว้” 
ของกรมธรรม์ประกันภัยอื่นทั่วไปนั่นเอง โดยการประกันภัยในการรับขนได้มีการก้าหนดมูลประกันภัยเอาไว้ใน
มาตรา 884 ว่า  
  “ถ้าของซึ่งขนส่งนั นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั นนับ
รวมทั งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของและให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง 
กับทั งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั นเข้าด้วย 
 ก้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้
เช่นนั นชัดแจ้ง” 
  ราคาแห่งมูลประกันภัยในที่นี  ซึ่งก้าหนดให้เป็นจ้านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดไว้เป็น
สองทางเลือก คือ 

1)  ราคาสิ่งของ หรือสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดต้นทางที่ผู้ขนส่งได้รับของ บวกด้วยค่าระวางส่งของ
ไปยังสถานที่ส่งสิ่งของนั นมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขนส่งนั น โดยสรุปก็คือ ราคาสินค้าที่เอา
ประกันภัย ณ จุดต้นทาง ซึ่งรวมค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว  

2)  ราคาสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดปลายทาง ซึ่งรวมก้าไร ค่าระวางและค่าขนส่งทุกอย่างแล้ว โดยมี
การตกลงกันไว้เป็นพิเศษ 
  ทั งนี  จ้านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้ ก็จะเป็นไปตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้นั นด้วย ซึ่งต่างจาก
สัญญาประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไปที่ให้ชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก้าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ้านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ นเชิง” และ 

 

1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  5)  ค้าว่า “ค่าระวาง (Freight)” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” หมายถึง บ้าเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการ
ขนส่งของ7  
  สัญญารับขนของ คือ สัญญาสองฝ่าย ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้ตราส่ง” กรณีที่ผู้ขนส่ง 
ได้ออกใบตราส่งให้ไว้เป็นหลักฐาน ได้ตกลงส่งมอบของที่จะส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ขนส่ง”  
ได้ตกลงจะรับขนส่งของนั น โดยมีค่าบ้าเหน็จที่เรียกว่า “ค่าระวาง” หรือ “ค่าระวางพาหนะ” เป็นการตอบแทน เพื่อ
น้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับ ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับตราส่ง”  
  1.2 ความหมายของสัญญาประกันภัยรับขน จะมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่งมา 
ตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นเองได้รับความเสียหายขึ นมาจากภัยที่คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง ก็ให้ผู้รับ
ประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช้าระเบี ยประกันภัยเป็นการตอบแทน  
อันเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland 
Transit Insurance)”  

2)  สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ขนส่งในฐานะผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยตกลงกันว่า หากทรัพย์สินที่ส่งนั นซึ่งผู้ขนส่งรับมอบมาจากผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เพื่อน้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 
ณ จุดหมายปลายทาง เกิดได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขนส่ง ก็ให้
ผู้รับประกันภัยท้าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง แล้วแต่กรณีในนามของผู้ขนส่ง ซึ่งจัดเป็น
การประกันภัยค ้าจุนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)”  
 
2. ข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่น  
  สัญญาประกันภัยในการรับขนมีข้อแตกต่างที่ส้าคัญจากสัญญาประกันภัยอื่นทั่วไป อันประกอบด้วย 1) วัตถุที่
เอาประกันภัย 2) ภัยซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย 4) ระบุทางและวิธีขนส่ง 5) ก้าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด 6) ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเท่ียว 7) สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ 
และ 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง ดังต่อไปนี  
  2.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ของ สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการขนส่ง
เท่านั น โดยมีผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ตราส่งหรือผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั นในขณะที่เอาประกันภัย  
เป็นต้นว่า เป็นเจ้าของ เป็นผู้ขาย หรือผู้ซื อทรัพย์สินนั น เป็นผู้จัดท้าประกันภัยภายใต้การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  
  ส่วนกรณีของการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมาย  
อันเกิดจากการรับขนทรัพย์สินนั นของผู้ขนส่งในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจ้าต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ นจากการกระท้าของตน 
 
 

7 เพิ่งอ้าง มาตรา 610 วรรคสาม บ้าเหน็จอันจะต้องจา่ยให้เพือ่การขนส่งของนั น เรียกวา่ ค่าระวางพาหนะ 
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวันท่ี ........................ เวลา ........ น. สิ นสุดวันท่ี ..................... เวลา 12.00 น. 

 
 

  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว: เริ่มวันท่ี .......................................... สิ นสดุวันท่ี ……………........................ 

 

  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ

 

1-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากับว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวันท่ี ........................ เวลา ........ น. สิ นสุดวันท่ี ..................... เวลา 12.00 น. 

 
 

  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
 

 
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว: เริ่มวันท่ี .......................................... สิ นสดุวันท่ี ……………........................ 

 

  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
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  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
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  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ

รับขนคุ้มถึงความ

 

1-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

อ้านวย สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท้านองเดียวกัน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก้าหนดมูลค่าที่จะต้อง
ชดใช้กันไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ้านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าใน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ นเชิงหรือสูญสิ นไป ผู้รับประกันภัยจะ
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั น  
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ราคาแห่งมูลประกันภัย เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือส่วนได้เสียส ำหรับกำรประกันภัยในกำรรับขน ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 884 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยัง
อำจรวมถึง ค่ำระวำงขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย เครื่องพิมพ์ซองพิพาทมีราคาซีแอนด์เอฟ จ้านวน 
71,681 ปอนด์สเตอร์ลิง ส่วนราคาที่โจทก์เอาประกันภัยกับผู้ร้องสอดมีจ้านวน 78,849 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อค้านวณ
แล้วเท่ากับว่าราคาที่เอาประกันภัยนั น เป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้า แสดงว่าส่วนที่เพิ่มขึ นอีกร้อยละ 10 ของราคา
สินค้าดังกล่าว ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รวมเป็นมูลประกันภัย ซึ่งเป็นเร่ืองปกติในทางปฏิบัติส้าหรับการประกันภัยในการ
ขนส่งสินค้า ดังนี  เงินจ้านวน 187,610 บาท ที่โจทก์เรียกว่าเป็น “ค่าเรียกร้อง” คือ จ้านวนร้อยละ 10 ของราคา
เครื่องพิมพ์พิพาทที่เสียหายจ้านวน 1,876,100 บาท จึงฟังได้ว่า ค่าเรียกร้องดังกล่าว ก็คือ ค่าใช้จ่ายอันถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลประกันภัย เป็นส่วนได้ เสียซึ่งผู้ร้องสอดได้รับประกันภัยกับโจทก์ด้วย ตาม มาตรา 884 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
 
  2.4  ระบุทางและวิธีขนส่ง คือ ระบุเส้นทางการขนส่งจากต้นทาง ณ สถานที่แห่งใด ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ณ สถานที่แห่งใด พร้อมกับวิธีขนส่งด้วยว่า ใช้ยานพาหนะใดในการขนส่ง โดยอาจเป็นทางบก ทางน ้า หรือทางอากาศก็ได้ 
ซึ่งเส้นทางกับวิธีขนส่งต้องเป็นไปตามปกตินิยมด้วย เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  แต่ทั งนี  ต้องมิใช่เป็น 
การขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่ 
 แม้ในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคท้าให้การขนส่งต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราว หรือถึงขนาดจ้าต้องเปลี่ยน -
แปลงเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง ด้วยเหตุจ้าเป็น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยใน
การรับขน เนื่องจากมองไปที่ผลส้าเร็จของการส่งของให้ถึงมือผู้รับตราส่งที่ปลายทางเป็นส้าคัญมากกว่า ดังประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 ซึ่งบัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั น ถึงแม้การขนส่งจะต้อง
สะดุดหยุดลงชั่วขณะ หรือจะต้องเปลี่ยนทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจ้าเป็นในระหว่างส่ง
เดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น” ตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากน ้าท่วมเส้นทาง ผู้ขนส่งอาจจะเลือกที่รอให้น ้าลด หรือเปลี่ยนไปเส้นทางอ่ืนใด เพื่อจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทัน หรือเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์ เป็นต้น 
  2.5  ก้าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 ก้าหนด
ช่วงเวลาความคุ้มครอง คือ “ระหว่างเวลาตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง” ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดช่วงระยะเวลาความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยให้เร่ิมนับช่วงการขนส่งตั งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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มอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากผู้ส่ง รวมตลอดถึงช่วงการขนส่งตลอดเส้นทาง และสิ นสุดลงเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สิน
นั นให้แก่ผู้รับตราส่ง ณ ปลายทางแล้ว  
  ในทางปฏิบัติ ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีสองระยะเวลาเอาประกันภัยให้
เลือกอยู่สองแบบ ได้แก่ แบบก้าหนดเวลา (Time Policy) โดยจะระบุวันเวลาเร่ิมต้น และวันเวลาสิ นสุดเอาไว้ กับแบบ
ขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งอย่างหลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทั งนี  แบบก้าหนดเวลานิยมท้ากันระยะยาวเป็นรายปี เหมือน
ดังเช่นในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอ่ืนทั่วไป โดยที่ทุกเที่ยวการขนส่งซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั น ก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง 
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบก้าหนดเวลา 
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  2.6  ก้าหนดระยะเวลาขนส่งเฉพาะเที่ยว ถ้าเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy) จะเป็นเพียงความคุ้มครองรายเที่ยว ชั่วครั งคราว เหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่มิได้มีการขนส่งบ่อยครั งนัก โดย
ที่ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั งแต่วันที่ก้าหนด และสิ นสุดในวันที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าสิ่งของที่เอาประกันภัยจะถึง
จุดหมายปลายทาง แล้วแต่กรณี  
 
  ตัวอย่างที่ 1.8 เร่ือง ระยะเวลาเอาประกันภัย แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1091/2555 ป.พ.พ. มาตรา 883 และมาตรา 885 ชี ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์ให้วิธีการเฉพาะการประกันภัยในการรับขน คุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดแก่ของที่ขนส่งใน
ระหว่างเวลา ตั งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั นแก่ผู้รับตราส่ง จึงได้ก้าหนดความคุ้มครองไว้ชัดแจ้ง เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย และบังคับให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันจะส่งผลก่อเกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง กรณีมีวินาศภัยเกิดขึ น  
  เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมำยก ำหนดวิธีกำรเฉพำะกำรประกันภัยในกำรรับขน ให้คุ้มถึงควำมวินำศภัย ซึ่ง
อำจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่ำงเวลำ ตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับขนไปจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง จึงไม่อำจน ำ
วิธีกำรประกันภัยซึ่งมีก ำหนดเวลำในกรณีทั่วไปมำปรับใช้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงอื่น ดังนี้ สัญญำ
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2)  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ช้าระเบี ยประกันภัยไปแล้ว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือด้วยข้อสัญญา ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คืนเบี ย
ประกันภัยส่วนต่าง ส้าหรับระยะเวลาที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ผู้เอาประกันภัย
จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี ยประกันภัยนั น 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนดสิทธิเรียกร้องนั นเป็นอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกว่า 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช้าระหนี ตามสิทธิเรียกร้องนั นได้” 

แม้อายุความฟ้องร้องคดีตามสัญญาประกันภัยในการรับขนจะก้าหนดไว้สองปี นับแต่วันที่เสียหาย แต่
อายุความความรับผิดของผู้ขนส่งเองก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
624 ว่า  

“ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อ
พ้นก้าหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ หรือปีหนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต” 

หากผู้ส่งฟ้องคดีเอง หรือผู้รับประกันภัยที่รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งมาฟ้องคดี เพื่อ
เรียกร้องให้ผู้ขนส่งรับผิด ต้องตกอยู่ในอายุความเพียงหนึ่งปีนี เท่านั น  
 
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความฟ้องผู้ขนส่ง เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ้าเลย ผู้ขนส่งให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7690/2547 ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 624 บัญญัติกำรเริ่มต้นนับอำยุควำม ในกรณีที่
ของสูญหำยไว้ว่ำ ให้เริ่มต้นนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท บ. ผู้ส่งของให้ถ้อยค้า
ว่า ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปพอสมควรแล้ว ก็ได้รับแจ้งจากจ้าเลยว่า ผู้ขนส่งยังไม่ทราบว่า สินค้าได้ตกหล่นที่ไหน จ้าเลย
ขอให้บริษัท บ. สอบถามไปยังผู้ซื อว่า ได้รับมอบสินค้าหรือไม่ แสดงว่าขณะที่จ้าเลยแจ้งมายังบริษัท บ. เป็นวันอันควร
ที่ส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อปรากฏว่า บริษัท บ. ได้ส่งอีเมล์สอบถามไปยังบริษัทผู้ซื อโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2543 ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ 24 สิงหาคม 2543 เป็นวันที่ควรจะได้ส่งมอบ ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา 
624 แล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จึงเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ คดีโจทก์จึงขำดอำยุ
ควำม 
 
  ดังนั น ผลทางกฎหมายหากเจ้าหนี มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตามอายุความที่กฎหมายได้ก้าหนดเอาไว้แล้ว 
ลูกหนี สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได้ ท้าให้ผู้เป็นเจ้าหนี ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป แต่
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ได้ 
ดังนี   
   1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ 
ค้าว่า “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ท้าให้
อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น”  
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ประกันภัยในกำรรับขนที่มีก ำหนดเวลำ ย่อมคุ้มถึงควำมวินำศภัยทุกอย่ำง ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งตั้งแต่เวลำที่
รับของไปในก ำหนดเวลำประกันภัย จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง หำได้มีควำมหมำยว่ำ สัญญำประกันภัย
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก ำหนดเวลำประกันภัยทันที ดังเช่นสัญญำประกันวินำศภัยในกรณีทั่วไป ที่มิได้มุ่งคุ้มถึงควำม
วินำศภัย ซึ่งอำจเกิดแก่ของที่ขนส่งจนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตรำส่ง โจทก์รับประกันภัยรถแทรกเตอร์ที่ขนส่ง 
ตั้งแต่โกดังของผู้เอำประกันภัย จนถึงโกดังของลูกค้ำของผู้เอำประกันภัย  ถึงแม้สัญญำประกันภัยพ้นก ำหนด
ระหว่ำงเดินทำง ก็คุ้มครองของที่ขนส่งจนถึงปลำยทำง  ถือว่ำกำรประกันภัยยังไม่สิ้นสุด จนได้ส่งมอบรถ
แทรกเตอร์นั้นแก่ผู้รับตรำส่ง และก ำหนดเวลำประกันภัยหำสิ้นสุดลงตำมก ำหนดระยะเวลำขนส่งตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 886 (4) ไม่ ทั งนี  เพราะบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงแต่ก้าหนดให้ต้องเริ่มท้าการขนส่งภายในก้าหนดที่ระบุ
ไว้เท่านั น หาได้มีความหมายว่า การประกันภัยสิ นสุดเมื่อพ้นก้าหนดระยะเวลาขนส่งไม่ เมื่อรถแทรกเตอร์ได้รับความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง และโจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาฟ้องจ้าเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้ท้าละเมิด และจ้าเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจ้าเลยที่ 1 ซึ่งกระท้าในการทางที่จ้างของจ้าเลยที่ 2 ได้  
 
  2.7  สถานที่ซึ่งก้าหนดให้รับและส่งมอบของ คือ สถานที่ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดรับของต้นทาง และจุดส่งมอบ
ของปลายทางตามที่ตกลงกัน เช่น สถานที่ประกอบการ หรือโกดัง เป็นต้น 
  2.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้ขนส่ง คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญา
ประกันภัยในการรับขน 
 
3. อายุความ 
   ส้าหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟ้องร้อง
ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะว่า 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก้าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี ยประกันภัยถึงก้าหนด” 
 จะเห็นได้ว่า อายุความนั นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อวัตถุที่
เอาประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หรือความรับผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึ นตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั น จ้าต้องยื่นฟ้องคดีภายในก้าหนดเวลาสองปี นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย หรือให้คืนเบี ยประกันภัย 

1)  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 
ในการช้าระเบี ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมาฟ้องคดีให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว โดยมีก้าหนดเวลา
ภายในสองปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช้าระเบี ยประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย
เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
 
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ส้าหรับคดีฟ้องร้องระหว่างคู่สัญญาประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภค คือ ผู้รับประกันภัย
เรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช้าระเบี ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และได้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อายุ
ความฟ้องคดีก้าหนดเวลาสองปีที่เริ่มนับตั งแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้องนั น ต้องสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้างอยู่
ตั งแต่วันที่เร่ิมเจรจากัน ครั นเมื่อยกเลิกการเจรจาแล้ว จึงจะเร่ิมนับต่อจากช่วงระยะเวลานั นจนครบก้าหนดอายุความ
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยนั น มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั น 
กรณีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท้าให้อายุความฟ้องคดีต้องสะดุด
หยุดอยู่ ฉะนั น อายุความฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่านั น 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี ไว้ ดังนี  
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี  
 
(1)  ลูกหนี รับสภาพหนี ต่อเจ้าหนี ตามสิทธิเรียกร้องโดยท้าเป็นหนังสือรับสภาพหนี ให้ ช้าระ

หนี ให้บางส่วน ช้าระดอกเบี ย ให้ประกัน หรือกระท้าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับ
สภาพหนี ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี ได้ฟ้องคดีเพื่อตั งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช้าระหนี  
(3)  เจ้าหนี ได้ยื่นค้าขอรับช้าระหนี ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี ได้กระท้าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั นไม่นับเข้าในอายุ

ความ 
เมื่อเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั งแต่เวลานั น” 

อายุความสะดุดหยุดลงจึงเป็นการหยุดนับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วของอายุความนั นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ข้างต้นเกิดขึ นมา และถ้าเหตุที่ท้าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั นสิ นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอายุความกันใหม่อีกครั งหนึ่ง  
 
 ตัวอย่างที่ 1.11 ค้าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง อายุความสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ้าเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยนั น 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 587/2540 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่า จ้าเลยที่ 3 
ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด ถือได้ว่าจ้าเลยที่  3 ยอมรับตามสิทธิของโจทก์ ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จ้าเลยที่ 1ได้ท้าไว้แก่จ้าเลยที่ 3 และยอมรับที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรายนี 
แก่โจทก์แล้ว แต่ขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ประมวลข้อเท็จจริงทั งหมด ซึ่งเป็นเร่ือง
ด้าเนินการตามขั นตอนทางปฏิบัติของบริษัทจ้าเลยที่ 3 เท่านั น การกระท้าของจ้าเลยที่ 3 เป็นการกระท้าอันปราศจาก
ข้อสงสัย แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภำพหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของโจทก์แล้ว อำยุควำมย่อมสะดุดหยุดลง 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ139/14 เมื่ออำยุควำมสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลำที่ล่วงไปก่อนนั้น
ไม่นับเข้ำในอำยุควำม เม่ือเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลำใด ให้เริ่มนับอำยุควำมใหม่ตั้งแต่เวลำนั้น 
ตามมาตรา193/15 หนังสือที่จ้าเลยที่ 3 มีถึงโจทก์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2533 เมื่อนับถึงวันฟ้อง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 
2534 ยังไม่เกินสองปี คดีโจทก์ส้าหรับจ้าเลยที่ 3 จึงยังไม่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 882 
 

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ้านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 
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4. การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ถือว่าเป็นการประกันภัยสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย ได้แก่ การขนส่งสินค้าเพื่อการซื้อขาย
ภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึง
สินค้าที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการ
ซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้
ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือแม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ ในการจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
จึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความคุ้มครอง
ได้ไม่ทั่วถึง 

5.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท าขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความ
คุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศมาปรับใช้ ในบางหมวดของความคุ้มครอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัย
รับด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

6.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเรื่องใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติการขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่มีการระบุไว้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็น
การค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใด
ตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์ เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการจดทะเบียนเป็น 
ผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทาง  
เลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
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 กฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ           ตว. 3 

(3 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

2.1 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
2.2 การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.4 การประกันภัยสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
2.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่อง 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย ที่ส าคัญประกอบด้วย 1) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ และผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง  

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ  
อันประกอบด้วย การตกลงทางการค้า การขนส่ง การช าระราคา และการประกันภัยการขนส่งสินค้า จึง
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบ และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่มีบทบาทในการควบคุม ก ากับ หรือยึดถือปฏิบัติ ส าหรับ
ธุรกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการที่เก่ียวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนับแต่อดีตกาล
จนถึงยุคปัจจุบัน 

3. การที่เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP (Carriage and Insurance Paid to) และ
แบบ CIF (Cost, Insurance and Freight) ของกฎ Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 ให้
เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสนิค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า “Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09” ของLMA/IUA 
(Lloyd’s Market Association/The International Underwriting Association of London) และหาก
ผู้ซื้อร้องขอ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดให้มีความคุ้มครองเพิ่มเติม ย่อมเป็นการบ่งบอกความเป็น
สากลนิยมของการใช้ข้อก าหนดการประกันภัยของสถาบันผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษ ส าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
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4. การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ถือว่าเป็นการประกันภัยสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย ได้แก่ การขนส่งสินค้าเพื่อการซื้อขาย
ภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึง
สินค้าที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการ
ซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้
ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือแม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ ในการจัดหา
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
จึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งที่กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความคุ้มครอง
ได้ไม่ทั่วถึง 

5.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท าขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความ
คุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศมาปรับใช้ ในบางหมวดของความคุ้มครอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัย
รับด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

6.  การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเรื่องใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติการขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่มีการระบุไว้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็น
การค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใด
ตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์ เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการจดทะเบียนเป็น 
ผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทาง  
เลือกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้องวางหลักทรัพย์ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
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บทท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตาม   
 กฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ           ตว. 3 

(3 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

2.1 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
2.2 การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.4 การประกันภัยสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 
2.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
2.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนสง่ต่อเนื่อง 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย ที่ส าคัญประกอบด้วย 1) กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ และผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง  

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศ  
อันประกอบด้วย การตกลงทางการค้า การขนส่ง การช าระราคา และการประกันภัยการขนส่งสินค้า จึง
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบ และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่มีบทบาทในการควบคุม ก ากับ หรือยึดถือปฏิบัติ ส าหรับ
ธุรกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการที่เก่ียวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนับแต่อดีตกาล
จนถึงยุคปัจจุบัน 

3. การที่เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP (Carriage and Insurance Paid to) และ
แบบ CIF (Cost, Insurance and Freight) ของกฎ Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 ให้
เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสนิค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า “Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09” ของLMA/IUA 
(Lloyd’s Market Association/The International Underwriting Association of London) และหาก
ผู้ซื้อร้องขอ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ขายในการจัดให้มีความคุ้มครองเพ่ิมเติม ย่อมเป็นการบ่งบอกความเป็น
สากลนิยมของการใช้ข้อก าหนดการประกันภัยของสถาบันผู้รับประกันภัยในประเทศอังกฤษ ส าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
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เรื่องที่ 2.1  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
   
  

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายมีมากมายหลายชนิด ในเรื่องนี้ จะขอกล่าวถึง
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ส าคัญเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ  

1.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
2.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
3.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความ

คุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

ส าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนี้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เรียกว่า “การประกันภัยค  าจุน” ซึ่งหมายถึง เป็นการประกันภัยเพื่อค้ าจุนหรือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า 
หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อ งรับผิด
ตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่
บุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกนั้นสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยนี้กับผู้รับประกันภัยนั้น
โดยตรงก็ได้  

ฉะนั้น วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) ของการประกันภัยประเภทนี้ คือความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายดังเช่นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันวิน าศภัยที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ  

อนึ่ง ความรับผิดนี้จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดหรือว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญาต่างๆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราช-
บัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นต้น อันมิใช่ความรับผิดทางสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือ 
ความรับผิดทางศีลธรรมแต่ประการใด 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมา
เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอัน

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายได้ 
2.  อธิบายความเกี่ยวข้องของการค้าระหว่างประเทศกับการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
3.  อธิบายการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
4.  อธิบายการประกนัภัยสนิค้าที่ขนส่งภายในประเทศได้ 
5.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) ได ้
6.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ 
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เรื่องที่ 2.1  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
   
  

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายมีมากมายหลายชนิด ในเรื่องนี้ จะขอกล่าวถึง
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ส าคัญเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ  

1.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
2.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
3.  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความ

คุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

ส าหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนี้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เรียกว่า “การประกันภัยค  าจุน” ซึ่งหมายถึง เป็นการประกันภัยเพื่อค้ าจุนหรือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า 
หากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อ งรับผิด
ตามกฎหมาย ผู้รับประกันภัยสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัย ให้แก่
บุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกนั้นสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยนี้กับผู้รับประกันภัยนั้น
โดยตรงก็ได้  

ฉะนั้น วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) ของการประกันภัยประเภทนี้ คือความรับผิด
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย มิใช่การประกันภัยที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายดังเช่นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันวิน าศภัยที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ  

อนึ่ง ความรับผิดนี้จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดหรือว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญาต่างๆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราช-
บัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นต้น อันมิใช่ความรับผิดทางสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือ 
ความรับผิดทางศีลธรรมแต่ประการใด 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมา
เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอัน

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมายได้ 
2.  อธิบายความเกี่ยวข้องของการค้าระหว่างประเทศกับการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
3.  อธิบายการประกนัภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ 
4.  อธิบายการประกนัภัยสนิค้าที่ขนส่งภายในประเทศได้ 
5.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) ได ้
6.  อธิบายการประกนัภัยความรับผดิของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยจ าแนกขอบเขตความคุ้มครองออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  ความรับผิดตามกฎหมายภายในสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจและมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยนั้นเอง อันเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ได้ก าหนดไว้ให้  
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ลูกค้าลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพื้นที่เปียกแฉะ สิ่งของตกหล่นถูกทรัพย์สินของ
ลูกค้าแตกหักเสียหาย เป็นต้น 

(2)  ความรับผิดตามกฎหมายภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เลือกไว้นอกจาก
ความคุ้มครองพื้นฐาน อันเกิดจากตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือลูกจ้างซึ่ งท างานประจ าให้แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่
ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยแต่ภายในอาณาเขตประเทศไทย 
เช่น พนักงานขายของผู้เอาประกันภัยออกไปพบลูกค้าแล้วไปเดินชนทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น  

อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางคดีในการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัย
จ าต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายด้วย รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ ทั้งยัง
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดี เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น ด้วยความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นวงเงินที่ก าหนดไว้เพิ่มเติมจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดดังกล่าวด้วย 

3)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย และจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วย หรืออนามัยของผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน 
กรรมการ ลูกจ้างในระหว่างทางการที่จ้าง บุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง การฝึกงานของผู้เอาประกันภัย 
ผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัย หรือบุคคลที่อยู่
ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว  หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล เก็บรักษา หรือควบคุม หรือ
ก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3)  ความรับผิดตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย การให้ค าแนะน า หรือบริการทางเทคนิค หรือวิชาชีพใดๆ 
โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 

4)  ความรับผิดเนื่องจากการให้การรักษาพยาบาลแก่บุคคลอ่ืนโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 
เว้นแต่เป็นการปฐมพยาบาล 

5)  ความรับผิดเนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือด าเนินการโดย
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 

 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 

สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยของ
ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุไว้ ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกผู้เรียกร้องนั้นด้วย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัย  

  
 1.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในหน้าที่  
ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น 

3)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้และไม่ใช่บุคคลที่ระบุใน
ข้อยกเว้น  

4)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และท าให้
เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

5)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัยโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

6)  “ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง
ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

7) “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ต่อสู้คดีซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยก่อน 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของ หรือ 
ผู้ครอบครองสถานประกอบการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัด แบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2)  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   36 4/10/2563 BE   3:54 PM



 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   2-7 

  
 

ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยจ าแนกขอบเขตความคุ้มครองออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  ความรับผิดตามกฎหมายภายในสถานท่ีเอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจและมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยนั้นเอง อันเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ได้ก าหนดไว้ให้  
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ลูกค้าลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพื้นที่เปียกแฉะ สิ่งของตกหล่นถูกทรัพย์สินของ
ลูกค้าแตกหักเสียหาย เป็นต้น 

(2)  ความรับผิดตามกฎหมายภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เป็นความคุ้มครองที่เลือกไว้นอกจาก
ความคุ้มครองพื้นฐาน อันเกิดจากตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือลูกจ้างซึ่ งท างานประจ าให้แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่
ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายนอกสถานที่เอาประกันภัยแต่ภายในอาณาเขตประเทศไทย 
เช่น พนักงานขายของผู้เอาประกันภัยออกไปพบลูกค้าแล้วไปเดินชนทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น  

อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทางคดีในการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัย
จ าต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายด้วย รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ ทั้งยัง
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดี เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น ด้วยความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นวงเงินที่ก าหนดไว้เพิ่มเติมจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดดังกล่าวด้วย 

3)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย และจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วย หรืออนามัยของผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน 
กรรมการ ลูกจ้างในระหว่างทางการที่จ้าง บุคคลในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง การฝึกงานของผู้เอาประกันภัย 
ผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัย หรือบุคคลที่อยู่
ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว  หรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล เก็บรักษา หรือควบคุม หรือ
ก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3)  ความรับผิดตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย การให้ค าแนะน า หรือบริการทางเทคนิค หรือวิชาชีพใดๆ 
โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 

4)  ความรับผิดเนื่องจากการให้การรักษาพยาบาลแก่บุคคลอ่ืนโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 
เว้นแต่เป็นการปฐมพยาบาล 

5)  ความรับผิดเนื่องจากสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือด าเนินการโดย
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทน 

 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 

สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยของ
ผู้เอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุไว้ ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  
2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกผู้เรียกร้องนั้นด้วย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัย  

  
 1.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึง
เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เฉพาะในขณะที่กระท าการภายในหน้าที่  
ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น 

3)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้และไม่ใช่บุคคลที่ระบุใน
ข้อยกเว้น  

4)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และท าให้
เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

5)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย” หมายถึง การเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึงอนามัยโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

6)  “ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง
ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ 

7) “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ต่อสู้คดีซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยก่อน 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของ หรือ 
ผู้ครอบครองสถานประกอบการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัด แบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2)  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกัน
ตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ 
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

2)  การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ กิจการหรืออาชีพไปจากที่ระบุไว้และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัยจะได้ตกลง
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 

3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ซึ่ง
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน  
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ 
รบ.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
  1.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน เป็นต้น 
2)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
3)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
5)  ปริมาณยอดจ าหน่าย/พนักงาน/ห้องพัก/พื้นที่ เช่น ยอดขาย จ านวนพนักงาน จ านวนห้องพัก 

จ านวนที่นั่ง ขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการ เป็นต้น 
6)  ปริมาณผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานที่เอาประกันภัย เช่น ยอดเฉลี่ยของผู้เข้ามาติดต่อต่อวัน ต่อเดือน 

เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
  
  ตัวอย่างที่ 2.1 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่าสถานที่  
   แม้ผู้เช่ามิใช่เจ้าของอาคาร แต่ก็เป็นผู้ครอบครองอาคารนั้นในฐานะผู้เช่า มีหน้าที่ดูแลรักษาและป้องกัน
มิให้มีสิ่งของตกหล่นจากอาคารนั้นจนไปท าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 436 “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั น 
หรือเพราะทิ งขว้างของไปตกในที่อันมิควร”  
  เมื่อธงขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ ณ อาคารซึ่งผู้เช่ารายนี้ครอบครองอยู่ได้ถูกแรงลมพัดจนหลุด และปลิวไปถูกสายไฟฟ้า
จนขาด ได้ตกลงมาถูกตัวบุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ ผู้เช่ารายนี้ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิดตาม
กฎหมายในความเสียหายอันเกิดแต่ธงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าวตามมาตรา 436 ข้างต้น ผู้รับประกันภัยภายใต้

 

2-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 

6)  ความรับผิดเนื่องจากงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือการปลูก การบ ารุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้  

7)  ความรับผิดเนื่องจากการช ารุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง 
ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บ ารุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของไปแล้ว 

8)  ความรับผิดเนื่องจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ าจุน 
หรือท าให้สิ่งค้ าจุนอ่อนก าลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 

9)  การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
10)  ความรับผิดที่เกี่ยวกับมลภาวะใดๆ หรอืแร่ใยหิน 
11)  ความรับผิดเนื่องจากน้ าท่วม 
12)  ความรับผิดจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม 

หรือก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน หรือการบ ารุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง 
พนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักร หรือยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์  หม้อน้ า หรือภาชนะอัดความดันไอน้ า  
ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ หรือเครื่องจักรกลจ าพวกฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการยก เว้นแต่จะได้ขยายความคุ้มครองเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ไว้แล้ว 

13)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
14)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลภายนอกเกิดข้ึนก่อน 
15)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไปเพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
16)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุ
ขยายเอาไว้ 

17)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
18)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

19)  การกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
เสียหาย 

20)  ภัยนิวเคลียร์ หรือภัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  1.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกัน
ตามสมควรเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ 
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

2)  การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย ความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ กิจการหรืออาชีพไปจากที่ระบุไว้และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัยจะได้ตกลง
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 

3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ซึ่ง
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน  
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ 
รบ.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
  1.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน เป็นต้น 
2)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
3)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
5)  ปริมาณยอดจ าหน่าย/พนักงาน/ห้องพัก/พื้นที่ เช่น ยอดขาย จ านวนพนักงาน จ านวนห้องพัก 

จ านวนที่นั่ง ขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการ เป็นต้น 
6)  ปริมาณผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานที่เอาประกันภัย เช่น ยอดเฉลี่ยของผู้เข้ามาติดต่อต่อวัน ต่อเดือน 

เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
  
  ตัวอย่างที่ 2.1 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่าสถานที่  
   แม้ผู้เช่ามิใช่เจ้าของอาคาร แต่ก็เป็นผู้ครอบครองอาคารนั้นในฐานะผู้เช่า มีหน้าที่ดูแลรักษาและป้องกัน
มิให้มีสิ่งของตกหล่นจากอาคารนั้นจนไปท าความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 436 “บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั น 
หรือเพราะทิ งขว้างของไปตกในที่อันมิควร”  
  เมื่อธงขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ ณ อาคารซึ่งผู้เช่ารายนี้ครอบครองอยู่ได้ถูกแรงลมพัดจนหลุด และปลิวไปถูกสายไฟฟ้า
จนขาด ได้ตกลงมาถูกตัวบุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ ผู้เช่ารายนี้ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิดตาม
กฎหมายในความเสียหายอันเกิดแต่ธงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าวตามมาตรา 436 ข้างต้น ผู้รับประกันภัยภายใต้
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6)  ความรับผิดเนื่องจากงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือการปลูก การบ ารุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้  

7)  ความรับผิดเนื่องจากการช ารุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง 
ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บ ารุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของไปแล้ว 

8)  ความรับผิดเนื่องจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ าจุน 
หรือท าให้สิ่งค้ าจุนอ่อนก าลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 

9)  การทุจริต การฉ้อโกงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย 
10)  ความรับผิดที่เกี่ยวกับมลภาวะใดๆ หรอืแร่ใยหิน 
11)  ความรับผิดเนื่องจากน้ าท่วม 
12)  ความรับผิดจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม 

หรือก าลังใช้ หรือก าลังปฏิบัติงาน หรือการบ ารุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง 
พนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักร หรือยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์  หม้อน้ า หรือภาชนะอัดความดันไอน้ า  
ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ หรือเครื่องจักรกลจ าพวกฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการยก เว้นแต่จะได้ขยายความคุ้มครองเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ไว้แล้ว 

13)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
14)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลภายนอกเกิดข้ึนก่อน 
15)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไปเพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก 
16)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุ
ขยายเอาไว้ 

17)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 
18)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 

สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

19)  การกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
เสียหาย 

20)  ภัยนิวเคลียร์ หรือภัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  1.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5)  “ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ได้รับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และ/หรือ ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

6)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วยทางร่างกายต่อผู้เสียหาย รวมถึง สุขภาพ อนามัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ เว้นแต่มีเอกสาร   
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

7)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน 
รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

8)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในนามของผู้เอาประกันภัย ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดตามค าพิพากษา อันเกี่ยวกับการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยผู้เสียหาย 
หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

9)  “เหตุการณ์ความเสียหาย” หมายถึง อุบัติเหตุ ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกัน หรือเป็น
ครั้งคราว หรือเกิดขึ้นซ้ าๆ โดยมีสาเหตุเดียวกัน อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย 
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้จงใจที่จะก่อให้เกิดขึ้น และไม่ได้คาดหมายไว้ 

10)  “วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date)” หมายถึง วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 
(Retroactive Date) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการประกันภัยนี้จะเริ่มให้ความคุ้มครอง ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ระบุไว้นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 2.2 กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ 
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.  
วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง เร่ิมต้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองย้อนหลังไปอีกหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 เวลา 16.30 น. จนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในการที่
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น หากมีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้รับรู้มาก่อนส าหรับช่วงเวลา
หนึ่งเดือนที่ย้อนหลังไปนั้น  

แต่ถ้าวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลังกลับระบุเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ความ
คุม้ครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือ ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีตามปกตินั่นเอง 

11)  “เกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)”2 หมายถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องที่ขยายออกไป3 (หากมี) และเป็นการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการเรียกร้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย หรือถูกฟ้องศาล แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และได้แจ้งต่อผู้รับประกันภัยทันที 
ให้ถือเป็นวันที่ได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เช่ารายนี้จึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั้น (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5782/2541) 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบการ1 ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้ที่มีต่อ
บุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามพระราช-
บัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และได้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น
ภายในอาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเริ่มต้นก่อน โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับ
ประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) ส าหรับ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย 
2)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย  
ทั้งนี้ การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัย หรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
2.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 

3)  “ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย” หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยผู้ เอา
ประกันภัย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นด้วย 
 
 
 
 1 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ผู้ประกอบการ” หมายถึง (1) 
ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต (2) ผู้น าเข้า (3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้  (4) ผู้ซ่ึงใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า 

4)  “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง สินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจาก
ความบกพร่องในการผลิต หรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งาน 
และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5)  “ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ได้รับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และ/หรือ ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

6)  “ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วยทางร่างกายต่อผู้เสียหาย รวมถึง สุขภาพ อนามัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ เว้นแต่มีเอกสาร   
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ 

7)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย” หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน 
รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

8)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในนามของผู้เอาประกันภัย ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดตามค าพิพากษา อันเกี่ยวกับการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยผู้เสียหาย 
หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

9)  “เหตุการณ์ความเสียหาย” หมายถึง อุบัติเหตุ ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกัน หรือเป็น
ครั้งคราว หรือเกิดขึ้นซ้ าๆ โดยมีสาเหตุเดียวกัน อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย 
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้จงใจที่จะก่อให้เกิดขึ้น และไม่ได้คาดหมายไว้ 

10)  “วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date)” หมายถึง วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 
(Retroactive Date) ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการประกันภัยนี้จะเริ่มให้ความคุ้มครอง ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ระบุไว้นั้น  
 

ตัวอย่างที่ 2.2 กรณีหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ 
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.  
วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง เร่ิมต้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะเร่ิมให้ความคุ้มครองย้อนหลังไปอีกหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2561 เวลา 16.30 น. จนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในการที่
จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น หากมีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้รับรู้มาก่อนส าหรับช่วงเวลา
หนึ่งเดือนที่ย้อนหลังไปนั้น  

แต่ถ้าวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลังกลับระบุเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ความ
คุม้ครองที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือ ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีตามปกตินั่นเอง 

11)  “เกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)”2 หมายถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องท่ีขยายออกไป3 (หากมี) และเป็นการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการเรียกร้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้เสียหาย หรือถูกฟ้องศาล แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และได้แจ้งต่อผู้รับประกันภัยทันที 
ให้ถือเป็นวันที่ได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เช่ารายนี้จึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
นามของผู้เอาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลภายนอกผู้เสียหายนั้น (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5782/2541) 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบการ1 ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้ที่มีต่อ
บุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามพระราช-
บัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และได้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น
ภายในอาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเริ่มต้นก่อน โดยผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับ
ประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) ส าหรับ 

1)  ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย ของผู้เสียหาย 
2)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
3)  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย  
ทั้งนี้ การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัย หรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
2.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง ใบค าขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลง
คุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง ของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

2)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 

3)  “ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย” หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยผู้ เอา
ประกันภัย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นด้วย 
 
 
 
 1 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ผู้ประกอบการ” หมายถึง (1) 
ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต (2) ผู้น าเข้า (3) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้  (4) ผู้ซ่ึงใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้า 

4)  “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง สินค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจาก
ความบกพร่องในการผลิต หรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งาน 
และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 
1)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)  
2)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 

(Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด

จากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งท างานประจ า ณ สถานที่ประกอบการ หรือในขณะที่ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ  

4)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพทุกชนิด 
5)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ หรือ 

ไม่เป็นไปตามสรรพคุณที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค 
6)  การทดลองทางการแพทย์ หรือการทดสอบใดๆ ที่กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือท าขึ้นในนามผู้เอา

ประกันภัย 
7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือคาดหมายของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้เอาประกันภัยควร

คาดหมายได้ 
8)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน ซิลิก้า หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม 

(GMO) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
9)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสะสมในร่างกายของสารฟอร์มาลีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
10)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ติดตั้ง หรือท าหน้าที่ควบคุมติดตามส าหรับอากาศยาน  จรวด 

ยานอวกาศ และดาวเทียม 
11)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย 
12)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากมลภาวะใดๆ 
13)  ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของ 

ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 
14)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เว้นแต่ได้

ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
15)  ความรับผิดอันเกิดจากการผลิต การจ่ายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
16)  ความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่สนิค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของผู้เอาประกันภัย 
17)  การสูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งตัวทรัพย์สินไม่ได้เสียหายหรือถูกท าลาย  
18)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ชดใช้ 

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยมาทดแทน 

 

2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

  2.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้จ าหน่าย จ่าย แจก หรือผู้แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของตนส าหรับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2) ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทาง
การค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือ 
(2)  การไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ 
(3)  การก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ชัดเจนตามสมควร 
อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดีได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยด้วย  
การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย  

จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นวงเงินรวมแบบจ ากัด
จ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย กล่าวคือ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยต าม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปหรือ  
 
 2 รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claims Made Basis) ก าหนดให้ทั้งวันที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหายกับวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น  ขณะที่แบบ
เกณฑ์วันเกิดความเสียหาย (Occurrence Basis) เพียงก าหนดให้วันเกิดเหตุแห่งความเสียหายอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจะกระท าภายหลังก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง  
 3 เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาแจ้งการเรียกร้อง (Extended Reporting Period) (สค 1.4) ซ่ึงก าหนดว่า การ
เรียกร้องใดๆ ที่ได้กระท าในระหว่างระยะเวลาแจ้งการเรียกร้องที่ขยายออกไป ให้ถือว่าได้กระท าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้มีจ านวนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีแม้จะยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม  

หากผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย และมีผู้เสียหาย
มากกว่าหนึ่งรายอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันหรือสาเหตุเดียวกัน ความรับผิดของผู้รั บประกันภัย
ต่อผู้เสียหายทั้งหมดจะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 
1)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis)  
2)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง 

(Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด

จากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งท างานประจ า ณ สถานที่ประกอบการ หรือในขณะที่ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ  

4)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพทุกชนิด 
5)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ หรือ 

ไม่เป็นไปตามสรรพคุณที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภค 
6)  การทดลองทางการแพทย์ หรือการทดสอบใดๆ ที่กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือท าขึ้นในนามผู้เอา

ประกันภัย 
7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือคาดหมายของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้เอาประกันภัยควร

คาดหมายได้ 
8)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน ซิลิก้า หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม 

(GMO) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
9)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสะสมในร่างกายของสารฟอร์มาลีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
10)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ติดตั้ง หรือท าหน้าที่ควบคุมติดตามส าหรับอากาศยาน  จรวด 

ยานอวกาศ และดาวเทียม 
11)  ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากค าพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอ านาจศาลที่คุ้มครอง 

หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย 
12)  ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากมลภาวะใดๆ 
13)  ความรับผิดอันเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าวความรับผิดของ 

ผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น 
14)  ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เว้นแต่ได้

ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
15)  ความรับผิดอันเกิดจากการผลิต การจ่ายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
16)  ความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่สนิค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในความควบคุม ครอบครอง ดูแล ของผู้เอาประกันภัย 
17)  การสูญเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งตัวทรัพย์สินไม่ได้เสียหายหรือถูกท าลาย  
18)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ชดใช้ 

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยมาทดแทน 

 

2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

  2.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้จ าหน่าย จ่าย แจก หรือผู้แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ของตนส าหรับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
2) ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังและท าให้เกิด

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทาง
การค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากสาเหตุ ดังนี้ 

(1)  ความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือ 
(2)  การไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ 
(3)  การก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ชัดเจนตามสมควร 
อนึ่ง ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อต่อสู้คดีได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยด้วย  
การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย  

จะไม่เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  3) จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นวงเงินรวมแบบจ ากัด
จ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย กล่าวคือ จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยต าม
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปหรือ  
 
 2 รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claims Made Basis) ก าหนดให้ทั้งวันที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหายกับวันที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น  ขณะที่แบบ
เกณฑ์วันเกิดความเสียหาย (Occurrence Basis) เพียงก าหนดให้วันเกิดเหตุแห่งความเสียหายอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจะกระท าภายหลังก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง  
 3 เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาแจ้งการเรียกร้อง (Extended Reporting Period) (สค 1.4) ซ่ึงก าหนดว่า การ
เรียกร้องใดๆ ที่ได้กระท าในระหว่างระยะเวลาแจ้งการเรียกร้องที่ขยายออกไป ให้ถือว่าได้กระท าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้มีจ านวนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของผู้รับประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีแม้จะยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม  

หากผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย และมีผู้เสียหาย
มากกว่าหนึ่งรายอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเสียหายเดียวกันหรือสาเหตุเดียวกัน ความรับผิดของผู้รั บประกันภัย
ต่อผู้เสียหายทั้งหมดจะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
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(2)  กรณีกรมธรรม์ประกันภัยอื่นระบุชัดเจนที่จะคุ้มครองเพียงเฉพาะส่วนที่เกินกว่าความเสียหาย
นั้นเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นเป็นล าดับแรกก่อนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
ดังกล่าว 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ สค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  สินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

แคนาดา) เป็นต้น 
5)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
6)  ปริมาณยอดจ าหน่าย เช่น ต่ า เนื่องจากจ าหน่ายเฉพาะพื้นที่ หรือสูง เพราะจ าหน่ายเป็นบริเวณ

กว้าง เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
  ตัวอย่างที่ 2.3 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้ผลิตสินค้า 

ขณะพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งก าลังถือเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วที่ยังไม่ได้เปิดสองขวดไว้ในมือ 
แต่ละข้างเพื่อวางใส่ถาดน าไปเสิร์ฟให้ลูกค้า ทันใดนั้น น้ าอัดลมขวดหนึ่งได้เกิดระเบิดขึ้นมาเอง ส่งผลท าให้เศษแก้ว
ของขวดนั้นกระเด็นเข้านัยน์ตาข้างหนึ่งของพนักงานผู้นั้น ซึ่งภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่า สูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นอย่างถาวร  

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
ก าหนดให้ผู้เสียหายพิสูจน์เพียงว่า “ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บ
รักษาสินค้านั นเป็นไปตามปกติธรรมดา” ซึ่งจากพยานหลักฐานของฝ่ายผู้เสียหายได้ความว่า ลักษณะการหยิบขวด
เครื่องดื่มของผู้เสียหายนั้นเป็นไปตามปกติวิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไป มิได้เกิดการท าหล่นหรือการท าให้ขวดทั้งสองใบนั้น
กระแทกกันเลย ประกอบกับลักษณะการจัดเก็บเครื่องดื่มน้ าอัดลมดังกล่าวของร้านอาหารนั้นก็อยู่ภายในสถานที่ที่มี
หลังคาปกคลุมเรียบร้อยดี  

ส่วนมาตรา 7 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
หากพิสูจน์ได้ว่า 

(1)  สินค้านั นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
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(3)  ค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้เสียหาย หรือ
ผู้บริโภค 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและหรือเรียกคืนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย
บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจากบุคคลใด 

(5)  ค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดท าหรือผลิตขึ้นใหม่ รวมถึงการซ่อมแซมใดๆ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีภาระผูกพันตามสัญญา  

19)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

20)  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย 

21)  ภัยนิวเคลียร์ เว้นแต่จะมีการขยายความคุ้มครองโดยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ 

1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  

ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้  

2)  การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกันภัย 
(1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญใดๆ และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัย

จะได้ตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
(2)  เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมดังที่ระบุไว้แล้ว  
3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด 

(1)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนกับ
การประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองอยู่ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  กรณีกรมธรรม์ประกันภัยอื่นระบุชัดเจนที่จะคุ้มครองเพียงเฉพาะส่วนที่เกินกว่าความเสียหาย
นั้นเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็จะเข้ามารับผิดต่อความเสียหายนั้นเป็นล าดับแรกก่อนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
ดังกล่าว 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ สค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  สินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ตั้ง บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

แคนาดา) เป็นต้น 
5)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด เช่น ระดับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นต้น 
6)  ปริมาณยอดจ าหน่าย เช่น ต่ า เนื่องจากจ าหน่ายเฉพาะพื้นที่ หรือสูง เพราะจ าหน่ายเป็นบริเวณ

กว้าง เป็นต้น 
7)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
  ตัวอย่างที่ 2.3 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของผู้ผลิตสินค้า 

ขณะพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งก าลังถือเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วที่ยังไม่ได้เปิดสองขวดไว้ในมือ 
แต่ละข้างเพื่อวางใส่ถาดน าไปเสิร์ฟให้ลูกค้า ทันใดนั้น น้ าอัดลมขวดหนึ่งได้เกิดระเบิดขึ้นมาเอง ส่งผลท าให้เศษแก้ว
ของขวดนั้นกระเด็นเข้านัยน์ตาข้างหนึ่งของพนักงานผู้นั้น ซึ่งภายหลังแพทย์วินิจฉัยว่า สูญเสียความสามารถในการ
มองเห็นอย่างถาวร  

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
ก าหนดให้ผู้เสียหายพิสูจน์เพียงว่า “ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือการเก็บ
รักษาสินค้านั นเป็นไปตามปกติธรรมดา” ซึ่งจากพยานหลักฐานของฝ่ายผู้เสียหายได้ความว่า ลักษณะการหยิบขวด
เครื่องดื่มของผู้เสียหายนั้นเป็นไปตามปกติวิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไป มิได้เกิดการท าหล่นหรือการท าให้ขวดทั้งสองใบนั้น
กระแทกกันเลย ประกอบกับลักษณะการจัดเก็บเครื่องดื่มน้ าอัดลมดังกล่าวของร้านอาหารนั้นก็อยู่ภายในสถานที่ที่มี
หลังคาปกคลุมเรียบร้อยดี  

ส่วนมาตรา 7 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
หากพิสูจน์ได้ว่า 

(1)  สินค้านั นมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
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(3)  ค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้เสียหาย หรือ
ผู้บริโภค 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บและหรือเรียกคืนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย
บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจากบุคคลใด 

(5)  ค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดท าหรือผลิตขึ้นใหม่ รวมถึงการซ่อมแซมใดๆ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีภาระผูกพันตามสัญญา  

19)  ภัยสงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอ านาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย 
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก  

20)  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการริบ ยึด ท าลาย หรือท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย 

21)  ภัยนิวเคลียร์ เว้นแต่จะมีการขยายความคุ้มครองโดยระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ 

1)  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim 
Made Basis) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย นับแต่วันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
หรือนับแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ก่อนหน้าวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นเอง ถ้าได้
ขยายไว้เป็นพิเศษ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรก
ต่อผู้รับประกันภัยในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนั้นเอง หรือภายในระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้
ขยายออกไปโดยข้อตกลงพิเศษ (หากมี)  

ดังนั้น เกณฑ์วันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) จึงหมายถึงทั้งความเสียหาย และ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดไว้ด้วย ซึ่งต่างจากเกณฑ์วันที่เกิดเหตุ 
(Occurrence Basis) ที่เพียงก าหนดให้วันที่เกิดเหตุอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น ส่วนการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจะสามารถกระท าภายหลังจากนั้นก็ได้  

2)  การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกันภัย 
(1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญใดๆ และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้รับประกันภัย

จะได้ตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 
(2)  เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จนรวมกันครบตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมดังที่ระบุไว้แล้ว  
3)  การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด 

(1)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนกับ
การประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองอยู่ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  ถือครองหุ้นทุนมากกว่าคร่ึง 
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ส าหรับบริษัทในเครือหรือผู้เอาประกันภัยจะมี  

ผลบังคับต่อการกระท าการละเมิดในขณะที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
4)  “ลูกจ้าง” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นหรือเกี่ยวข้องโดยชัดแจ้งในการเป็นลูกจ้างภายใต้

สัญญาจ้างงานกับผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัทในเครือ ลูกจ้างจะไม่หมายรวมถึงผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วนหรือกรรมการ
บริษัท หรือ (2) ลูกจ้างแรงงานชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือลูกจ้างแรงงานผู้รับเหมาช่วง 

5)  “การบริการทางวิชาชีพ” หมายถึง การให้บริการวิชาชีพของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และรวมถึง
บริษัทในเครือที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

6)  “การกระท าผิดต่อหน้าที่” หมายถึง การกระท าหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดต่อหน้าที่ การประมาท
เลินเล่อ การกระท าผิดพลาด ละเว้น การแถลงข้อความที่เป็นเท็จ การละเมิดหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริต หรือ
การเปิดเผยความลับซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริการทางวิชาชีพ 

7)  “การกระท าการละเมิด” หมายถึง การกระท าผิดต่อหน้าที่ การฝ่าฝืน การหมิ่นประมาท หรือการ
ฉ้อฉล/การทุจริต  

8)  “การฝ่าฝืน” หมายถึง การฝ่าฝืนโดยไม่มีเจตนาต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก 
ยกเว้นสิทธิบัตรและความลับทางการค้า 

9)  “ความลับทางการค้า” หมายถึง ข้อมูลที่มีศักยภาพ หรือมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง แต่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยังไม่สามารถยืนยันได้จนเป็นที่แน่ใจด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยบุคคลใดที่จะได้รับ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

10)  “การหมิ่นประมาท” หมายถึง การกระท าหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยวาจา หรือท่าทาง โดยไม่เจตนาด้วยการเขียน การพูด 
หรือกระจายข่าวให้แพร่หลายในระหว่างการบริการทางวิชาชีพ 

11) “การฉ้อฉล/การทุจริต” หมายถึง การกระท าฉ้อฉลหรือทุจริตโดยลูกจ้าง  
(1)  ซึ่งไม่มีการให้อภัยอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และ 
(2)  ได้ก่อให้เกิดความรับผิดต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัทในเครือ  

12)  “ความเสียหาย” หมายถึง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ทั้งนี้จะไม่รวมถึงและจะไม่ให้
ความคุ้มครองถึง (1) ภาษีต่างๆ (2) ความเสียหายอันไม่อาจเรียกร้องได้ รวมไปถึงความเสียหายที่ให้ชดใช้เพื่อเป็นการ
ลงโทษ ความเสียหายแบบทวีคูณ ความเสียหายที่ให้ชดใช้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่ตกลงกันไว้ (3) 
ค่าปรับ หรือบทลงโทษ (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งศาลที่ให้ระงับการกระท าการ หรือค าขอปลดเปลื้องทุกข์ (5) 
ผลประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายประจ า หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัย (6) ค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัยในการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือการด าเนินการซ้ าในการบริการทางวิชาชีพ หรือ (7) เหตุการณ์ใด
ซึ่งถือว่าไม่สามารถเอาประกันภัยได้ภายใต้กรอบของกฏหมายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือเขตอ านาจศาลใน
การน ามาซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

(2)  ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ 
(3)  ความเสียหายเกิดขึ นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว”  
  คดีนี้ เม่ือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วรายนี้ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นจนเป็นที่
พอใจว่า สินค้าเครื่องดื่มน้ าอัดลมนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ถึงแม้จะอ้างถึงขั้นตอนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ก็เป็นเพียงกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะจัดจ าหน่ายให้แก่
ลูกค้าเท่านั้น ผู้ประกอบการจึงจ าต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคผู้เสียหาย
รายนี้ (อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/news/579292) 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับ  
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล นักบัญชี ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย เป็นต้น ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพของตนอาจกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ  
จนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันส่งผลท าให้ตนเองจ าต้อง
รับผิดตามกฎหมายจากการกระท าดังกล่าวของตนเอง  
  เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพฉบับมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับผู้รับ
ประกันภัยทุกแห่ง คงมีแต่เฉพาะของผู้รับประกันภัยที่ได้ยื่นขออนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรายๆ เท่านั้น จึงขอกล่าวเพียงเนื้อหาในภาพรวมที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพ โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 
3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
  3.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัยภัย” หมายถึง (1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัทในเครือต่างๆ (2) บุคคล
ธรรมดาซึ่งเป็น หรือยังคงเป็น เคยเป็นผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัท
ในเครือ (3) ลูกจ้าง (4) ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาอิสระ ลูกจ้างแรงงานชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ลูกจ้างแรงงาน
ผู้รับเหมาช่วงภายใต้สัญญา และภายใต้สัญญา และการก ากับดูแลโดยตรงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัท 
ในเครือ และ (5) กองมรดกหรือตัวแทนโดยชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ระบุในข้อ (2) และ (3) ของ 
ค านิยามข้างต้น แต่หมายความเฉพาะเมื่อมีการบริการทางวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น 

2)  “ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

3)  “บริษัทในเครือ” หมายถึง บรรดาบริษัทซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในสถานะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
โดยผ่านบริษัทสาขาหนึ่งแห่ง หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง ด้วยการ 

(1)  ควบคุมสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท 
(2)  ควบคุมอ านาจในการออกเสียงลงมติมากกว่าคร่ึง 
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(3)  ถือครองหุ้นทุนมากกว่าคร่ึง 
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ส าหรับบริษัทในเครือหรือผู้เอาประกันภัยจะมี  

ผลบังคับต่อการกระท าการละเมิดในขณะที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
4)  “ลูกจ้าง” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นหรือเกี่ยวข้องโดยชัดแจ้งในการเป็นลูกจ้างภายใต้

สัญญาจ้างงานกับผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัทในเครือ ลูกจ้างจะไม่หมายรวมถึงผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วนหรือกรรมการ
บริษัท หรือ (2) ลูกจ้างแรงงานชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือลูกจ้างแรงงานผู้รับเหมาช่วง 

5)  “การบริการทางวิชาชีพ” หมายถึง การให้บริการวิชาชีพของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และรวมถึง
บริษัทในเครือที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

6)  “การกระท าผิดต่อหน้าที่” หมายถึง การกระท าหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดต่อหน้าที่ การประมาท
เลินเล่อ การกระท าผิดพลาด ละเว้น การแถลงข้อความที่เป็นเท็จ การละเมิดหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริต หรือ
การเปิดเผยความลับซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริการทางวิชาชีพ 

7)  “การกระท าการละเมิด” หมายถึง การกระท าผิดต่อหน้าที่ การฝ่าฝืน การหมิ่นประมาท หรือการ
ฉ้อฉล/การทุจริต  

8)  “การฝ่าฝืน” หมายถึง การฝ่าฝืนโดยไม่มีเจตนาต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก 
ยกเว้นสิทธิบัตรและความลับทางการค้า 

9)  “ความลับทางการค้า” หมายถึง ข้อมูลที่มีศักยภาพ หรือมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง แต่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและยังไม่สามารถยืนยันได้จนเป็นที่แน่ใจด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยบุคคลใดที่จะได้รับ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

10)  “การหม่ินประมาท” หมายถึง การกระท าหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยวาจา หรือท่าทาง โดยไม่เจตนาด้วยการเขียน การพูด 
หรือกระจายข่าวให้แพร่หลายในระหว่างการบริการทางวิชาชีพ 

11) “การฉ้อฉล/การทุจริต” หมายถึง การกระท าฉ้อฉลหรือทุจริตโดยลูกจ้าง  
(1)  ซึ่งไม่มีการให้อภัยอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และ 
(2)  ได้ก่อให้เกิดความรับผิดต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัทในเครือ  

12)  “ความเสียหาย” หมายถึง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ทั้งนี้จะไม่รวมถึงและจะไม่ให้
ความคุ้มครองถึง (1) ภาษีต่างๆ (2) ความเสียหายอันไม่อาจเรียกร้องได้ รวมไปถึงความเสียหายที่ให้ชดใช้เพื่อเป็นการ
ลงโทษ ความเสียหายแบบทวีคูณ ความเสียหายที่ให้ชดใช้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่ตกลงกันไว้ (3) 
ค่าปรับ หรือบทลงโทษ (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งศาลที่ให้ระงับการกระท าการ หรือค าขอปลดเปลื้องทุกข์ (5) 
ผลประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายประจ า หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัย (6) ค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นต่อผู้เอาประกันภัยในการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือการด าเนินการซ้ าในการบริการทางวิชาชีพ หรือ (7) เหตุการณ์ใด
ซึ่งถือว่าไม่สามารถเอาประกันภัยได้ภายใต้กรอบของกฏหมายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือเขตอ านาจศาลใน
การน ามาซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

(2)  ผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือ 
(3)  ความเสียหายเกิดขึ นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว”  
  คดีนี้ เม่ือผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ าอัดลมขวดแก้วรายนี้ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลได้เห็นจนเป็นที่
พอใจว่า สินค้าเครื่องดื่มน้ าอัดลมนั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ถึงแม้จะอ้างถึงขั้นตอนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ก็เป็นเพียงกระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะจัดจ าหน่ายให้แก่
ลูกค้าเท่านั้น ผู้ประกอบการจึงจ าต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคผู้เสียหาย
รายนี้ (อ้างอิงจาก https://www.matichon.co.th/news/579292) 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับ  
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล นักบัญชี ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย เป็นต้น ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพของตนอาจกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ  
จนก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน อันส่งผลท าให้ตนเองจ าต้อง
รับผิดตามกฎหมายจากการกระท าดังกล่าวของตนเอง  
  เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพฉบับมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับผู้รับ
ประกันภัยทุกแห่ง คงมีแต่เฉพาะของผู้รับประกันภัยที่ได้ยื่นขออนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรายๆ เท่านั้น จึงขอกล่าวเพียงเนื้อหาในภาพรวมที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพ โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 
3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
  3.1  ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัยภัย” หมายถึง (1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัทในเครือต่างๆ (2) บุคคล
ธรรมดาซึ่งเป็น หรือยังคงเป็น เคยเป็นผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัท
ในเครือ (3) ลูกจ้าง (4) ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาอิสระ ลูกจ้างแรงงานชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ลูกจ้างแรงงาน
ผู้รับเหมาช่วงภายใต้สัญญา และภายใต้สัญญา และการก ากับดูแลโดยตรงของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริษัท 
ในเครือ และ (5) กองมรดกหรือตัวแทนโดยชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ระบุในข้อ (2) และ (3) ของ 
ค านิยามข้างต้น แต่หมายความเฉพาะเมื่อมีการบริการทางวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น 

2)  “ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

3)  “บริษัทในเครือ” หมายถึง บรรดาบริษัทซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในสถานะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
โดยผ่านบริษัทสาขาหนึ่งแห่ง หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง ด้วยการ 

(1)  ควบคุมสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท 
(2)  ควบคุมอ านาจในการออกเสียงลงมติมากกว่าคร่ึง 
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เชื้อรา สปอร์ เห็ดรา เชื้อโรค ควัน กรดด่าง นิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสีของวัตถุต่างๆ สารเคมี หรือของเสีย 
(ของเสียไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะวัตถุที่น ากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงสภาพ หรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม) 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
3.3.2  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และท าให้

เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการวิชาชีพ
นั้นเองตามเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) ซึ่งทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายและการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรกจะต้องกระท าภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น 

3.3.3  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัยและจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การฝ่าฝืนหรือการถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนการผูกขาดทางการค้า การกีดกันทางการค้า หรือการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม การท าผิดสัญญาใบอนุญาตที่เก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการเบียดบังยักยอกสิทธิบัตรของบุคคลภายนอก 
รวมถึงความลับทางการค้า 

2)  หนี้ทางการค้าซึ่งก่อขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย หรือการค้ าประกันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ค้ าส าหรับหนี้
ดังกล่าว การไม่สามารถช าระหนี้ การจัดการทรัพย์สิน หรือการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย 

3)  ความรับผิดตามสัญญา หรือพันธกรณีใดๆ ที่ได้ท าการตกลงซึ่งอยู่นอกเหนือหน้าที่ในการใช้ทักษะ
ความช านาญ ความระมัดระวังรอบคอบตามที่ควรจะน ามาใช้ตามปรกติในการบริการทางวิชาชีพ หรือการรับประกัน 
หรือการให้ค ารับรองความผิดพลาดของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย ในการ
ประเมินราคาเบื้องต้นอย่างถูกต้องของค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานในบริการทางวิชาชีพ 

4)  การกระท าผิดต่อหน้าที่โดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
5)  การกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การฉ้อฉล/การทุจริต 
6)  คดีที่ได้มีการเรียกร้องหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการหรือเพื่อให้มีผลบังคับใช้ส าหรับการตัดสินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือบรรดารัฐในประเทศดังกล่าว หรืออาณาเขตครอบครองเหล่านั้น 
7)  การกระท า หรือการถูกกล่าวหาว่ากระท า หรือการข่มขู่ที่เก่ียวกับการปรากฏ การปล่อย การไหล 

การกระจาย การโยกย้าย การรั่วไหลของสารมลพิษ หรือการก ากับ การร้องขอ หรือการพยายามเพื่อ (ก) ทดสอบ 
ควบคุม ท าความสะอาด เคลื่อนย้าย จ ากัดวง รักษา สกัดสารพิษออก หรือท าให้เป็นกลางของสารมลพิษ (ข) ตอบสนอง 
หรือการประเมินผลของสารมลพิษนั้น 

 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

13)  “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” หมายถึง (1) ข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือ (2) การพิจารณาคดีแพ่งหรือการพิจารณาคดีในทางปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
จากการกระท าละเมิดนั้น 

14)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามควรที่เกิดขึ้นต่อหรือ
เกิดขึ้นในนามของผู้เอาประกันภัย ในการสืบสวน ต่อสู้คดี การปรับแก้ไข การยอมความหรือการอุทธรณ์คดีใด ๆ 
เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้จะไม่หมายความรวมถึง การสูญเสียรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือผลประโยชน์ที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน
ทั้งหลายหรือลูกจ้าง 

15)  “ค่าใช้จ่ายในการไปศาล” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม รวมไปถึง
ค่าพาหนะเดินทางค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นต่อลูกจ้าง ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน หรือกรรมการบริษั ทของผู้เอาประกันภัย 
โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเก่ียวข้องกับการบังคับปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการไต่สวนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการไปศาลไม่รวมถึงค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการไต่สวน 

16)  “การไต่สวน” หมายถึง การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการ
ปกครอง ทั้งในระดับเทศบาลท้องถิ่น หรือหน่วยงานสืบสวนของทางการระดับชาติที่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งได้มีการกระท าเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีการระบุโดยชัดแจ้งถึงชื่อลูกจ้าง ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน หรือกรรมการบริษัทของผู้เอา
ประกันภัย ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและซึ่งกฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยเข้ารับฟังการพิจารณาคดีดังกล่าว 

17)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกไม่รวมถึง 
(1) ผู้เอาประกันภัยภัย (2) นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีผลประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือทางบริหาร ในการ
ด าเนินงานของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัทในเครือ  

18)  “การบาดเจ็บทางร่างกาย” หมายถึง การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย การเป็นโรคหรือ
การเสียชีวิต รวมถึงอาการช็อคทางประสาท ความเครียดทางอารมณ์ ความปวดร้าว หรือความเจ็บปวดทางจิตใจ หาก
มีสาเหตุมาจากที่กล่าวข้างต้น  

19)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย การถูกท าลายของ
ทรัพย์สินที่จับต้องได้รวมถึงการสูญเสียการใช้งานของทรัพย์สินดังกล่าว 

20)  “ระยะเวลาประกันภัย” หมายถึง ระยะเวลาที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่
กรมธรรม์ประกันภัยถูกบอกเลิก ซึ่งในเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาประกันภัยจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่การบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

21)  “วันที่มีผลบังคับย้อนหลัง” หมายถึง วันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
22)  “เอกสาร” หมายถึง เอกสารทั่วไปทุกชนิด รวมถึง การบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงเงินตรา เอกสารหรือตราสารเปลี่ยนมือ (หรือบันทึกที่เก่ียวข้อง)  
23)  “สารมลพิษ” หมายถึง แต่ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะของแข็ง ของเหลว สารชีวภาพ การแผ่รังสี 

อากาศธาตุ การกระจายความร้อน มลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมถึงแร่ใยหิน ควัน ไอน้ า เขม่า เส้นใย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   48 4/10/2563 BE   3:54 PM



 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   2-19 

  
 

เชื้อรา สปอร์ เห็ดรา เชื้อโรค ควัน กรดด่าง นิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสีของวัตถุต่างๆ สารเคมี หรือของเสีย 
(ของเสียไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะวัตถุที่น ากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงสภาพ หรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม) 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพดังระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ขอบเขตความคุ้มครอง 
และ 3) จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายทางแพ่งของผู้เอาประกันภัย  
3.3.2  ขอบเขตความคุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และท าให้

เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากการประกอบการวิชาชีพ
นั้นเองตามเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Made Basis) ซึ่งทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายและการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นคร้ังแรกจะต้องกระท าภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเท่านั้น 

3.3.3  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดอาจเลือกเป็นวงเงิน
รวมแบบไม่มีการจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอาประกันภัย หรือแบบจ ากัดจ านวนครั้งภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัยและจะมีวงเงินย่อยเป็นต่ออุบัติเหตุในแต่ละคร้ังหรือต่อเหตุการณ์ในแต่ละคร้ังก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส้าคัญ เช่น 

1)  การฝ่าฝืนหรือการถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนการผูกขาดทางการค้า การกีดกันทางการค้า หรือการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม การท าผิดสัญญาใบอนุญาตที่เก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการเบียดบังยักยอกสิทธิบัตรของบุคคลภายนอก 
รวมถึงความลับทางการค้า 

2)  หนี้ทางการค้าซึ่งก่อขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย หรือการค้ าประกันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ค้ าส าหรับหนี้
ดังกล่าว การไม่สามารถช าระหนี้ การจัดการทรัพย์สิน หรือการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย 

3)  ความรับผิดตามสัญญา หรือพันธกรณีใดๆ ที่ได้ท าการตกลงซึ่งอยู่นอกเหนือหน้าที่ในการใช้ทักษะ
ความช านาญ ความระมัดระวังรอบคอบตามที่ควรจะน ามาใช้ตามปรกติในการบริการทางวิชาชีพ หรือการรับประกัน 
หรือการให้ค ารับรองความผิดพลาดของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย ในการ
ประเมินราคาเบื้องต้นอย่างถูกต้องของค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานในบริการทางวิชาชีพ 

4)  การกระท าผิดต่อหน้าที่โดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
5)  การกระท าผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การฉ้อฉล/การทุจริต 
6)  คดีที่ได้มีการเรียกร้องหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการหรือเพื่อให้มีผลบังคับใช้ส าหรับการตัดสินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือบรรดารัฐในประเทศดังกล่าว หรืออาณาเขตครอบครองเหล่านั้น 
7)  การกระท า หรือการถูกกล่าวหาว่ากระท า หรือการข่มขู่ที่เก่ียวกับการปรากฏ การปล่อย การไหล 

การกระจาย การโยกย้าย การร่ัวไหลของสารมลพิษ หรือการก ากับ การร้องขอ หรือการพยายามเพื่อ (ก) ทดสอบ 
ควบคุม ท าความสะอาด เคลื่อนย้าย จ ากัดวง รักษา สกัดสารพิษออก หรือท าให้เป็นกลางของสารมลพิษ (ข) ตอบสนอง 
หรือการประเมินผลของสารมลพิษนั้น 

 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

13)  “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” หมายถึง (1) ข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้เอา
ประกันภัย หรือ (2) การพิจารณาคดีแพ่งหรือการพิจารณาคดีในทางปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย
จากการกระท าละเมิดนั้น 

14)  “ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี” หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามควรที่เกิดขึ้นต่อหรือ
เกิดขึ้นในนามของผู้เอาประกันภัย ในการสืบสวน ต่อสู้คดี การปรับแก้ไข การยอมความหรือการอุทธรณ์คดีใด ๆ 
เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่ทั้งนี้จะไม่หมายความรวมถึง การสูญเสียรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือผลประโยชน์ที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน
ทั้งหลายหรือลูกจ้าง 

15)  “ค่าใช้จ่ายในการไปศาล” หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม รวมไปถึง
ค่าพาหนะเดินทางค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นต่อลูกจ้าง ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน หรือกรรมการบริษั ทของผู้เอาประกันภัย 
โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเก่ียวข้องกับการบังคับปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการไต่สวนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการไปศาลไม่รวมถึงค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวกับการไต่สวน 

16)  “การไต่สวน” หมายถึง การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการ
ปกครอง ทั้งในระดับเทศบาลท้องถิ่น หรือหน่วยงานสืบสวนของทางการระดับชาติที่เก่ียวกับเหตุการณ์ที่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งได้มีการกระท าเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีการระบุโดยชัดแจ้งถึงชื่อลูกจ้าง ผู้ว่าจ้าง หุ้นส่วน หรือกรรมการบริษัทของผู้เอา
ประกันภัย ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและซึ่งกฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยเข้ารับฟังการพิจารณาคดีดังกล่าว 

17)  “บุคคลภายนอก” หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกไม่รวมถึง 
(1) ผู้เอาประกันภัยภัย (2) นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีผลประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือทางบริหาร ในการ
ด าเนินงานของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือบริษัทในเครือ  

18)  “การบาดเจ็บทางร่างกาย” หมายถึง การบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย การเป็นโรคหรือ
การเสียชีวิต รวมถึงอาการช็อคทางประสาท ความเครียดทางอารมณ์ ความปวดร้าว หรือความเจ็บปวดทางจิตใจ หาก
มีสาเหตุมาจากที่กล่าวข้างต้น  

19)  “ความเสียหายต่อทรัพย์สิน” หมายถึง ความเสียหาย หรือความสูญเสีย การถูกท าลายของ
ทรัพย์สินที่จับต้องได้รวมถึงการสูญเสียการใช้งานของทรัพย์สินดังกล่าว 

20)  “ระยะเวลาประกันภัย” หมายถึง ระยะเวลาที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่
กรมธรรม์ประกันภัยถูกบอกเลิก ซึ่งในเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาประกันภัยจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่การบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 

21)  “วันที่มีผลบังคับย้อนหลัง” หมายถึง วันที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
22)  “เอกสาร” หมายถึง เอกสารทั่วไปทุกชนิด รวมถึง การบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงเงินตรา เอกสารหรือตราสารเปลี่ยนมือ (หรือบันทึกที่เก่ียวข้อง)  
23)  “สารมลพิษ” หมายถึง แต่ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะของแข็ง ของเหลว สารชีวภาพ การแผ่รังสี 

อากาศธาตุ การกระจายความร้อน มลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมถึงแร่ใยหิน ควัน ไอน้ า เขม่า เส้นใย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ว่าได้เกิดขึ้นจากหรือมีเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์เช่นว่านั้น หรืออ้างว่ามีการกระท าการละเมิดใดซึ่งเป็นการกระท า
เดียวกันกับหรือเก่ียวเนื่องกับการกระท าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งก่อน  
ซึ่งเป็นการกระท าเดียวกันหรือเก่ียวเนื่องกันกับการกระท าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนคร้ังก่อน จะถือว่าเป็นการเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัย ณ เวลาที่ได้แจ้งไว้เป็น
คร้ังแรก หากได้รับการยอมรับโดยผู้รับประกันภัย 

3.5.4  การประกันภัยอื่น/การชดใช้ความเสียหาย เว้นแต่กฎหมายบังคับเป็นอย่างอ่ืน ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเกินจาการประกันภัยตนเอง หรือการประกันภัยอื่นๆ ที่มีผล
และบังคับใช้ได้ เว้นแต่การประกันภัยอ่ืนๆ ดังกล่าวได้ถูกจัดไว้เป็นส่วนเกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้
โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น จ านวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายโดยผู้รับประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทั้งหลายรวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้อ้างถึงข้างต้น ซึ่งมีจ านวนจ ากัดความรับผิดไว้สูงสุด 
หากมีกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน บังคับให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการต่อสู้คดีส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

3.5.5  การโอนสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่สามารถกระท าได้โดย
ปราศจากความยินยอมของผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.5.6  การล้มละลาย การมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการล้มละลายของผู้เอา
ประกันภัยจะไม่ปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยที่มีต่อภาระหนี้ผูกพันตามที่ระบุไว้ 
  3.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย คนกลางประกันภัยควรตรวจสอบเพิ่มเติมกับ
ผู้รับประกันภัยของตน เพื่อที่จะได้สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้  
  3.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เป็นแพทย์ พยาบาล นักบัญชี 
ทนายความ วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคล หรือนิติบุคคล เป็นต้น 

2)  ประวัติการท างาน และประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น อายุงาน สถานที่ตั้งหลัก 
จ านวนสาขา เป็นต้น 

3)  กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินอยู่ รวมทั้งกรณีผู้จะเอาประกันภัยมีกิจกรรม ในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงนั้น เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ มาช่วยด าเนินการบริหารภายในเพิ่มเติมหรือไม่ 
ลักษณะการด าเนินงานมีการยืนยันข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็นต้น 

4)  รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของหุ้นส่วน หรือกรรมการที่ร่วมด าเนินธุรกิจกับผู้จะเอา
ประกันภัย เช่น ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนิติบุคคล หรือผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ มีการด าเนินการ หรือเข้าร่วม
บริหาร (ด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนๆ) กับบริษัท หรือธุรกิจใดภายนอกหรือไม่ เป็นต้น  

5)  จ านวนพนักงานและลูกจ้างภายในส านักงานของผู้จะเอาประกันภัย 
6)  รายได้ต่อปีของผู้จะเอาประกันภัย เช่น สัดส่วนรายได้ของลักษณะสัญญา หรือลูกค้ารายใดที่ท า

รายได้ให้กับนิติบุคคล มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดต่อปีหรือไม่ เป็นต้น 
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8)  ความผิดพลาดของเคร่ืองจักรกล หรือความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า รวมถึงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
การไหลของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าตก หรือกระแสไฟฟ้าดับ ตลอดจนความผิดพลาดของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือระบบสัญญาณดาวเทียม เว้นแต่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการกระท าผิดต่อหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

9)  การเรียกร้องที่กระท าขึ้นมาก่อนหรือยังคงมีผลอยู่ในวันเริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
หรือเกิดขึ้นจาก หรือมีเหตุเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ จนถึงวันเร่ิมความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งสามารถ
คาดการณ์อย่างมีเหตุผลจากผู้เอาประกันภัยภัยได้ว่าจะน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

10)  การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เว้นแต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ หรือถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามข้อก าหนดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการใช้ความระมัดระวังรอบคอบ การใช้
วิจารณญาณ และความช านาญในการบริการทางวิชาชีพ หรือเกิดข้ึนจากการกระท า หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการ
หมิ่นประมาท ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

11)  ภัยสงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อวินาศกรรม การกระท าของผู้ก่อการร้าย 
การยึดอ านาจ หรือการท าลายทรัพย์สินโดยค าสั่ง หรือภายใต้ค าสั่งของรัฐบาล องค์กรมหาชนหรือส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรทางการเมือง 

12)  ภัยจากนิวเคลียร์ 
  3.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้อก าหนดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งต่อผู้รับประกันภัยเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอา
ประกันภัยเป็นครั้งแรกโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับประกันภัยโดยเร็วเท่าที่สามารถกระท าได้ภายในระยะเวลา
ประกันภัย  

3.5.2  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวเนื่องกัน  หาก 1) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
ตามมาในภายหลังที่เกิดขึ้นจาก หรือมีเหตุเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวอ้างในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนก่อนหน้านี้ และ 2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง โดยกล่าวหาว่ามีการกระท า
การละเมิด ซึ่งเป็นการกระท าเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องกันกับการการกระท าการละเมิดท่ีถูกกล่าวหาในการแจ้งการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งก่อน จะถือว่าเป็นการเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัย ณ 
เวลาที่ได้แจ้งไว้เป็นครั้งแรก การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก 
หรือมีเหตุเนื่องมาจาก (1) สาเหตุเดียวกัน หรือ (2) การกระท าการละเมิดครั้งเดียว หรือ (3) การกระท าการละเมิด
ต่อเนื่อง การกระท าการละเมิดซ้ า หรือเก่ียวเนื่องกับการกระท าการละเมิดต่างๆ จะถือว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพียงครั้งเดียว ตามวัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

3.5.3  สถานการณ์ต่างๆ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยอาจค านึงถึงสภาวการณ์ที่
เป็นไปได้ซึ่งอาจน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเหตุการณ์เช่นว่านั้น ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งสถานการณ์
ดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ผู้เอาประกันภัยต้องแสดง 1) เหตุผลที่เกี่ยวกับการ
คาดการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ 2) รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ วันที่ การกระท า และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
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ว่าได้เกิดขึ้นจากหรือมีเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์เช่นว่านั้น หรืออ้างว่ามีการกระท าการละเมิดใดซึ่งเป็นการกระท า
เดียวกันกับหรือเก่ียวเนื่องกับการกระท าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งก่อน  
ซึ่งเป็นการกระท าเดียวกันหรือเก่ียวเนื่องกันกับการกระท าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนคร้ังก่อน จะถือว่าเป็นการเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัย ณ เวลาที่ได้แจ้งไว้เป็น
คร้ังแรก หากได้รับการยอมรับโดยผู้รับประกันภัย 

3.5.4  การประกันภัยอื่น/การชดใช้ความเสียหาย เว้นแต่กฎหมายบังคับเป็นอย่างอ่ืน ความคุ้มครอง
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเกินจาการประกันภัยตนเอง หรือการประกันภัยอื่นๆ ที่มีผล
และบังคับใช้ได้ เว้นแต่การประกันภัยอ่ืนๆ ดังกล่าวได้ถูกจัดไว้เป็นส่วนเกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้
โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น จ านวนเงินสูงสุดที่จะจ่ายโดยผู้รับประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทั้งหลายรวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้อ้างถึงข้างต้น ซึ่งมีจ านวนจ ากัดความรับผิดไว้สูงสุด 
หากมีกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน บังคับให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการต่อสู้คดีส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

3.5.5  การโอนสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่สามารถกระท าได้โดย
ปราศจากความยินยอมของผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.5.6  การล้มละลาย การมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการล้มละลายของผู้เอา
ประกันภัยจะไม่ปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยที่มีต่อภาระหนี้ผูกพันตามที่ระบุไว้ 
  3.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส้าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดทางวิชาชีพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย คนกลางประกันภัยควรตรวจสอบเพิ่มเติมกับ
ผู้รับประกันภัยของตน เพื่อที่จะได้สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้  
  3.7  ข้อมูลที่จ้าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เป็นแพทย์ พยาบาล นักบัญชี 
ทนายความ วิศวกร สถาปนิก นายหน้าประกันภัย ประเภทบุคคล หรือนิติบุคคล เป็นต้น 

2)  ประวัติการท างาน และประสบการณ์ในวิชาชีพของผู้จะเอาประกันภัย เช่น อายุงาน สถานที่ตั้งหลัก 
จ านวนสาขา เป็นต้น 

3)  กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินอยู่ รวมทั้งกรณีผู้จะเอาประกันภัยมีกิจกรรม ในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงนั้น เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ มาช่วยด าเนินการบริหารภายในเพิ่มเติมหรือไม่ 
ลักษณะการด าเนินงานมีการยืนยันข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เป็นต้น 

4)  รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของหุ้นส่วน หรือกรรมการที่ร่วมด าเนินธุรกิจกับผู้จะเอา
ประกันภัย เช่น ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนิติบุคคล หรือผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ มีการด าเนินการ หรือเข้าร่วม
บริหาร (ด้านการเงิน หรือด้านอ่ืนๆ) กับบริษัท หรือธุรกิจใดภายนอกหรือไม่ เป็นต้น  

5)  จ านวนพนักงานและลูกจ้างภายในส านักงานของผู้จะเอาประกันภัย 
6)  รายได้ต่อปีของผู้จะเอาประกันภัย เช่น สัดส่วนรายได้ของลักษณะสัญญา หรือลูกค้ารายใดที่ท า

รายได้ให้กับนิติบุคคล มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดต่อปีหรือไม่ เป็นต้น 
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8)  ความผิดพลาดของเครื่องจักรกล หรือความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า รวมถึงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
การไหลของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าตก หรือกระแสไฟฟ้าดับ ตลอดจนความผิดพลาดของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
หรือระบบสัญญาณดาวเทียม เว้นแต่ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการกระท าผิดต่อหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 

9)  การเรียกร้องที่กระท าขึ้นมาก่อนหรือยังคงมีผลอยู่ในวันเริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
หรือเกิดขึ้นจาก หรือมีเหตุเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ จนถึงวันเร่ิมความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งสามารถ
คาดการณ์อย่างมีเหตุผลจากผู้เอาประกันภัยภัยได้ว่าจะน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

10)  การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เว้นแต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ หรือถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานตามข้อก าหนดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการใช้ความระมัดระวังรอบคอบ การใช้
วิจารณญาณ และความช านาญในการบริการทางวิชาชีพ หรือเกิดขึ้นจากการกระท า หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการ
หมิ่นประมาท ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

11)  ภัยสงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อวินาศกรรม การกระท าของผู้ก่อการร้าย 
การยึดอ านาจ หรือการท าลายทรัพย์สินโดยค าสั่ง หรือภายใต้ค าสั่งของรัฐบาล องค์กรมหาชนหรือส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรทางการเมือง 

12)  ภัยจากนิวเคลียร์ 
  3.5  เงื่อนไขที่ส้าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้อก าหนดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งต่อผู้รับประกันภัยเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอา
ประกันภัยเป็นครั้งแรกโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับประกันภัยโดยเร็วเท่าที่สามารถกระท าได้ภายในระยะเวลา
ประกันภัย  

3.5.2  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวเนื่องกัน  หาก 1) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
ตามมาในภายหลังที่เกิดขึ้นจาก หรือมีเหตุเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวอ้างในการแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนก่อนหน้านี้ และ 2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง โดยกล่าวหาว่ามีการกระท า
การละเมิด ซ่ึงเป็นการกระท าเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องกันกับการการกระท าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาในการแจ้งการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งก่อน จะถือว่าเป็นการเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัย และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัย ณ 
เวลาที่ได้แจ้งไว้เป็นครั้งแรก การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก 
หรือมีเหตุเนื่องมาจาก (1) สาเหตุเดียวกัน หรือ (2) การกระท าการละเมิดครั้งเดียว หรือ (3) การกระท าการละเมิด
ต่อเนื่อง การกระท าการละเมิดซ้ า หรือเก่ียวเนื่องกับการกระท าการละเมิดต่างๆ จะถือว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพียงครั้งเดียว ตามวัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

3.5.3  สถานการณ์ต่างๆ ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยอาจค านึงถึงสภาวการณ์ที่
เป็นไปได้ซึ่งอาจน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเหตุการณ์เช่นว่านั้น ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งสถานการณ์
ดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ผู้เอาประกันภัยต้องแสดง 1) เหตุผลที่เกี่ยวกับการ
คาดการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ 2) รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ วันที่ การกระท า และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง และได้แจ้งไปยังผู้รับประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.2  
การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมและธุรกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าที่อยู่กันคนละประเทศซึ่งมีมาช้านานนับแต่อดีตกาล โดยเริ่มจากการค้าสินค้า แล้ว
ต่อมาพัฒนาไปถึงการค้าบริการ และขยายรวมถึงกิจกรรมหรือธุรกรรมอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับการค้าด้วย เช่น มาตรการ
การลงทุนที่เก่ียวกับการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 
1. ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศไว้ว่า การค้าระหว่างประเทศ 
หรือการค้าต่างประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอ่ืนๆ โดยที่
การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศ และ
ท าให้การจัดสรรทรัพยากรการผลิตของโลกเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ การหันมาท าการค้ากันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศคู่ค้าเพิ่มข้ึน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลก 

การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นกิจกรรมที่สินค้าจากประเทศหนึ่งถูกส่งไปขายให้แก่อีกประเทศหนึ่งนับแต่
โบราณกาล ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันเสียอีก เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้า และ
การส่งสินค้าออก อันเกิดจากการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 

มาตรา 7 (5) ของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ได้ก าหนด
ความหมายของการค้าระหว่างประเทศให้ครอบคลุมธุรกรรม กิจกรรม และนิติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ 
2) การให้บริการระหว่างประเทศหรือจากต่างประเทศ 
3) การขนส่งระหว่างประเทศ 
4) การประกันภัยทางทะเลหรือการประกันภัยอื่นที่เก่ียวกับการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
5) นิติกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับนติิกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ที่

เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต และเก่ียวข้องกับการด าเนินการข้ามพรมแดน
ของประเทศต่างๆ ธุรกิจระหว่างประเทศจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะของกิจกรรม คือ 1) การค้าระหว่าง
ประเทศและ 2) การลงทุนระหว่างประเทศ โดยแจกแจงได้ดังนี้ (ภวิดา ปานะนนท์, 2559, น. 14-16) 
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7)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมาของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เคยมีความเสียหาย
เก่ียวกับความรับผิดทางวิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งจากผู้ก่อตั้งนิติบุคคล ผู้ที่ท างานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือผู้ที่ไม่ได้ท างานที่
นิติบุคคลแล้วก็ตาม ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนิติบุคคล ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ หรือพนักงานของนิติบุคคล 
คนใดเคยมีการประพฤติมิชอบในวิชาชีพหรือไม่ 
 

ตัวอย่างที่ 2.4 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของวิศวกร 
จ าเลยที่ 1 เป็นวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 ย่อมมีความรู้ความช านาญในการออกแบบ และ
ค านวณโครงสร้างอาคาร อันเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป การที่จ าเลยที่ 1 รับจ้างออกแบบค านวณต่อเติม และควบคุม
การก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเกิดเหตุซึ่งเป็นโรงแรม อันเป็นอาคารสาธารณะที่มีประชาชนจ านวนมากมาใช้บริการ 
จ าเลยที่ 1 จึงต้องใช้ความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เป็นพิเศษ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องออกแบบ และค านวณโครงสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่จ าเลยที่ 1 กลับ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักเกณ ฑ์ 
ออกแบบ แม้เดิมจ าเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ออกแบบตั้งแต่แรก เมื่อพบเห็นสภาพอาคารก่อสร้างต่อเติมผิดไปจากแบบแปลน
เช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดว่า โครงสร้างอาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนัก
อาคารในส่วนที่ต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถาม หรือขอข้อมูลเดิมจากสถาปนิก และวิศวกรท่ีออกแบบ และ
ค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยที่ 1 ก็หาได้ท าเช่นนั้นไม่ ทั้งจ าเลยที่ 1 ยังบันทึกหมายเหตุไว้ในใบปะหน้าการ
ค านวณว่า ได้ท าการตรวจสอบดูแล้ว ฐานราก และส่วนของอาคารเดิมสามารถรับน้ าหนักส่วนต่อเติมได้  และลงชื่อ
รับรองมาด้วยในค าขอก่อสร้างต่อเติมอาคารนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อเป็น
เช่นนี้ เหตุที่อาคารนั้นพังทลาย จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บจ านวนมาก ก็เป็นเพราะจ าเลยที่ 1 
ค านวณออกแบบโครงสร้าง และการรับน้ าหนักของอาคารไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลที่เกิด
จากการกระท าของจ าเลยที่ 1 โดยตรง การกระท าของจ าเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 
ประกอบกับมาตรา 238 ทั้งยังจ าต้องรับผิดในทางแพ่งด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และทายาทของ
ผู้เสียหายนั้นด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3793/2543) 
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เรื่องที่ 2.2  
การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมและธุรกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้าที่อยู่กันคนละประเทศซึ่งมีมาช้านานนับแต่อดีตกาล โดยเริ่มจากการค้าสินค้า แล้ว
ต่อมาพัฒนาไปถึงการค้าบริการ และขยายรวมถึงกิจกรรมหรือธุรกรรมอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับการค้าด้วย เช่น มาตรการ
การลงทุนที่เก่ียวกับการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 
1. ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศไว้ว่า การค้าระหว่างประเทศ 
หรือการค้าต่างประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอ่ืนๆ โดยที่
การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละประเทศ และ
ท าให้การจัดสรรทรัพยากรการผลิตของโลกเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ การหันมาท าการค้ากันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศคู่ค้าเพิ่มข้ึน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลก 

การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นกิจกรรมที่สินค้าจากประเทศหนึ่งถูกส่งไปขายให้แก่อีกประเทศหนึ่งนับแต่
โบราณกาล ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันเสียอีก เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าสินค้า และ
การส่งสินค้าออก อันเกิดจากการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ หรือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน 

มาตรา 7 (5) ของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ได้ก าหนด
ความหมายของการค้าระหว่างประเทศให้ครอบคลุมธุรกรรม กิจกรรม และนิติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ 
2) การให้บริการระหว่างประเทศหรือจากต่างประเทศ 
3) การขนส่งระหว่างประเทศ 
4) การประกันภัยทางทะเลหรือการประกันภัยอื่นที่เก่ียวกับการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 
5) นิติกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับนติิกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ที่

เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ ในการผลิต และเก่ียวข้องกับการด าเนินการข้ามพรมแดน
ของประเทศต่างๆ ธุรกิจระหว่างประเทศจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะของกิจกรรม คือ 1) การค้าระหว่าง
ประเทศและ 2) การลงทุนระหว่างประเทศ โดยแจกแจงได้ดังนี้ (ภวิดา ปานะนนท์, 2559, น. 14-16) 

 

 

2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

7)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมาของผู้จะเอาประกันภัย เช่น เคยมีความเสียหาย
เก่ียวกับความรับผิดทางวิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งจากผู้ก่อตั้งนิติบุคคล ผู้ที่ท างานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือผู้ที่ไม่ได้ท างานที่
นิติบุคคลแล้วก็ตาม ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล ผู้ก่อตั้งนิติบุคคล ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ หรือพนักงานของนิติบุคคล 
คนใดเคยมีการประพฤติมิชอบในวิชาชีพหรือไม่ 
 

ตัวอย่างที่ 2.4 กรณีความรับผิดตามกฎหมายของวิศวกร 
จ าเลยที่ 1 เป็นวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 ย่อมมีความรู้ความช านาญในการออกแบบ และ
ค านวณโครงสร้างอาคาร อันเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป การที่จ าเลยที่ 1 รับจ้างออกแบบค านวณต่อเติม และควบคุม
การก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเกิดเหตุซึ่งเป็นโรงแรม อันเป็นอาคารสาธารณะที่มีประชาชนจ านวนมากมาใช้บริการ 
จ าเลยที่ 1 จึงต้องใช้ความระมัดระวัง และค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เป็นพิเศษ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยต้องออกแบบ และค านวณโครงสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่จ าเลยที่ 1 กลับ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักเกณ ฑ์ 
ออกแบบ แม้เดิมจ าเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ออกแบบตั้งแต่แรก เมื่อพบเห็นสภาพอาคารก่อสร้างต่อเติมผิดไปจากแบบแปลน
เช่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดว่า โครงสร้างอาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน้ าหนัก
อาคารในส่วนที่ต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถาม หรือขอข้อมูลเดิมจากสถาปนิก และวิศวกรที่ออกแบบ และ
ค านวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ าเลยที่ 1 ก็หาได้ท าเช่นนั้นไม่ ทั้งจ าเลยที่ 1 ยังบันทึกหมายเหตุไว้ในใบปะหน้าการ
ค านวณว่า ได้ท าการตรวจสอบดูแล้ว ฐานราก และส่วนของอาคารเดิมสามารถรับน้ าหนักส่วนต่อเติมได้  และลงชื่อ
รับรองมาด้วยในค าขอก่อสร้างต่อเติมอาคารนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อเป็น
เช่นนี้ เหตุที่อาคารนั้นพังทลาย จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บจ านวนมาก ก็เป็นเพราะจ าเลยที่ 1 
ค านวณออกแบบโครงสร้าง และการรับน้ าหนักของอาคารไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลที่เกิด
จากการกระท าของจ าเลยที่ 1 โดยตรง การกระท าของจ าเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 
ประกอบกับมาตรา 238 ทั้งยังจ าต้องรับผิดในทางแพ่งด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และทายาทของ
ผู้เสียหายนั้นด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3793/2543) 
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ใน 4 สัญญาข้างต้น สัญญาซื้อขายจัดเป็นสัญญาหลัก (Main Contract หรือ Principle Contract หรือ 
Underlying Contract) ซึ่งเป็นสัญญาแรกและสัญญาเร่ิมต้นที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศและเป็นสาเหตุให้เกิด
สัญญาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระค่าสินค้า และอ่ืนๆ  

2.1 สัญญาซื อขาย การที่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาหลักและสัญญาเร่ิมต้นของการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้ข้อตกลงและข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระราคาและอ่ืนๆ มี
รายละเอียดที่ขึ้นกับข้อก าหนดในสัญญาซื้อขายเป็นส าคัญ 

2.2 สัญญาขนส่ง การขนส่งสินค้ามีความส าคัญและความเชื่อมโยงกับการค้ามากถึงขนาดมีค ากล่าวที่ว่า 
“ไม่มีการค้าหากปราศจากการขนส่ง” ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เป็นการค้าสินค้า ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าประเภทที่จับต้องได้เท่านั้นตามที่ Incoterms 2000 ก าหนดไว้และจะต้องมีการขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ สัญญาขนส่งจึงเป็นสัญญาส าคัญที่จะต้อง
เกิดขึ้นตามมากับสัญญาซื้อขายเสมอ การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศมีทั้งกรณีที่ผู้ขายมีหน้าที่ในการท าสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ CFR หรือ CIF) และกรณีที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ใน 
การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ EXW หรือ FOB) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย 

สัญญาขนส่งในการค้าระหว่างประเทศ จัดแบ่งได้ตามประเภทของการขนส่งเป็นสัญญาขนส่งทางทะเลและ
ทางน้ า สัญญาขนส่งทางอากาศ และสัญญาขนส่งทางบกซึ่งหมายถึงการขนส่งทางถนนและทางรถไฟด้วย แต่การขนส่ง
ทางทะเลและทางน้ ามีบทบาทส าคัญที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ โดยเหตุที่การขนส่งทางทะเลโดยเรือสินค้าสามารถ
ขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องขนาดและน้ าหนักของสินค้า และที่ส าคัญคือค่าขนส่งอยู่ในอั ตราที่ 
ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ แม้การขนส่งทางทะเลและทางน้ าจะมีข้อเสียเปรียบในความล่าช้าของ  
การขนส่ง  

2.3 สัญญาประกันภัย แม้สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศจะไม่ถือว่า
เป็นสัญญาที่ต้องเกิดขึ้นคู่กับสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับสัญญาขนส่ง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศอาจเป็นการ
ซื้อขายสินค้าที่มีปริมาณมากและมูลค่าสูง การขนส่งอาจต้องใช้ระยะทางไกลที่ต้องข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่ง และมีช่วงการขนส่งทางทะเลเป็นระยะทางไกลๆ ความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งจึงมีมากกว่าการค้าภายในประเทศโดยสภาพของพื้นที่และระยะทาง ดังนั้น พ่อค้าในการค้าระหว่าง-
ประเทศจึงเลือกที่จะท าประกันภัยสินค้าในการค้าระหว่างประเทศเสมอ อีกทั้งการซื้อขายสินค้าตามสัญญาซื้อขายที่
เลือกใช้ข้อตกลงแบบ CIF และ CIP ผู้ขายมีภาระหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายท าสญัญาประกันภัยสินค้าเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายตน
และฝ่ายผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งกรณีที่การช าระราคาในสัญญาซื้อขายเลือกใช้วิธีการช าระด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter 
of Credit หรือ L/C) ธนาคารพาณิชย์ที่ผูกพันตนเองในการช าระราคาให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ผู้ขาย) แทนผู้ซื้อ ก็มักจะ
ต้องการให้มีการท าประกันภัยสินค้าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระเงินคืนธนาคารเสมอ 

2.4 สัญญาว่าด้วยการเงินและการช้าระราคา แม้ว่าการต่อรองราคาของสินค้าที่ซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการเจรจาท าสัญญาซื้อขาย แต่ก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าข้อตกลงว่าจะช าระราคากัน
อย่างไร และราคาสินค้าที่ต่อรองกันก็อาจผันแปรตามวิธีการช าระราคาได้ (เช่น จะช าระทันที หรือเมื่อพ้นระยะเวลา
หนึ่งไปแล้ว) การเจรจาต่อรองในเร่ืองการช าระราคา อาจมีได้หลากหลายข้อตกลง ดังเช่น 
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 1.1 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การค้าระหว่างประเทศเปน็ธุรกิจระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการทางการค้าข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
ซึ่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้แยกประเภทไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1.1 การค้าระหว่างประเทศของสินค้า (Merchandise Trade) เป็นกระบวนการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งคุ้นเคยกันดี โดยที่องค์การการค้าโลก แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) สินค้าเบื้องต้น (Primary Products) เช่น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
2) สินค้าอุตสาหกรรม (Manufactured Products) เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนประกอบ

รถยนต์ เป็นต้น 
3) สินค้าอ่ืนๆ (Other Products) เช่น สินคา้ทองค า อาวุธสงคราม เป็นต้น 

  1.1.2 การค้าระหว่างประเทศของบริการทางการค้า (Trade in Commercial Services) องค์การ
การค้าโลก จัดแบ่งประเภทของบริการทางการค้าไว้ 3 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 

1) การขนส่ง ซึ่งรวมทุกรูปแบบของการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางอวกาศด้วย 
   2) การเดินทาง เช่น บริการด้านโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการด้านการศึกษา 
บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

3) บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก เช่น บริการด้านการสื่อสาร ด้านการก่อสร้าง ด้าน
การเงินการธนาคาร และด้านการประกันภัย เป็นต้น 
 1.2 การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment) การลงทุนระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์ของการ
ลงทุน ดังนี้ 
  1.2.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ซึ่งตามค าจ ากัดความ
ขององค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทนุ
จากประเทศหนึ่งต้องการมีอ านาจในการควบคุม หรือสามารถก าหนดทิศทางในการบริหารกิจการซึ่งตั้งอยู่ในอีก
ประเทศหนึ่งด้วยการลงทุนโดยตรงในส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้แล้ว IMF ยังให้รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
โดยตรง และการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงด้วย 
  1.2.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Portfolio Investment) ซึ่งผู้ลงทุนมิได้ต้องการมี
บทบาทโดยตรงในการบริหารกิจการ แต่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเท่านั้น  
จึงหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ หรือการลงทุนในกองทุนรูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศ เป็นต้น 
 

 

2. สัญญาหลกัในการค้าระหว่างประเทศของสินค้า  
การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดสัญญาส าคัญ 4 สัญญา ได้แก่ 
2.1 สัญญาซื้อขาย  
2.2 สัญญาขนส่ง 
2.3 สัญญาประกันภัย 
2.4 สัญญาวา่ด้วยการเงินและการช าระราคา 
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ใน 4 สัญญาข้างต้น สัญญาซื้อขายจัดเป็นสัญญาหลัก (Main Contract หรือ Principle Contract หรือ 
Underlying Contract) ซึ่งเป็นสัญญาแรกและสัญญาเร่ิมต้นที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศและเป็นสาเหตุให้เกิด
สัญญาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระค่าสินค้า และอ่ืนๆ  

2.1 สัญญาซื อขาย การที่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาหลักและสัญญาเร่ิมต้นของการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้ข้อตกลงและข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย สัญญาว่าด้วยการเงินและการช าระราคาและอ่ืนๆ มี
รายละเอียดที่ขึ้นกับข้อก าหนดในสัญญาซื้อขายเป็นส าคัญ 

2.2 สัญญาขนส่ง การขนส่งสินค้ามีความส าคัญและความเชื่อมโยงกับการค้ามากถึงขนาดมีค ากล่าวที่ว่า 
“ไม่มีการค้าหากปราศจากการขนส่ง” ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เป็นการค้าสินค้า ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าประเภทที่จับต้องได้เท่านั้นตามที่ Incoterms 2000 ก าหนดไว้และจะต้องมีการขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ สัญญาขนส่งจึงเป็นสัญญาส าคัญที่จะต้อง
เกิดขึ้นตามมากับสัญญาซื้อขายเสมอ การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศมีทั้งกรณีที่ผู้ขายมีหน้าที่ในการท าสัญญา
ขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ CFR หรือ CIF) และกรณีที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ใน 
การท าสัญญาขนส่งระหว่างประเทศ (อาทิ สัญญาซื้อขายที่มีข้อตกลงทางการค้าแบบ EXW หรือ FOB) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย 

สัญญาขนส่งในการค้าระหว่างประเทศ จัดแบ่งได้ตามประเภทของการขนส่งเป็นสัญญาขนส่งทางทะเลและ
ทางน้ า สัญญาขนส่งทางอากาศ และสัญญาขนส่งทางบกซึ่งหมายถึงการขนส่งทางถนนและทางรถไฟด้วย แต่การขนส่ง
ทางทะเลและทางน้ ามีบทบาทส าคัญที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ โดยเหตุที่การขนส่งทางทะเลโดยเรือสินค้าสามารถ
ขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องขนาดและน้ าหนักของสินค้า และที่ส าคัญคือค่าขนส่งอยู่ในอั ตราที่ 
ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ แม้การขนส่งทางทะเลและทางน้ าจะมีข้อเสียเปรียบในความล่าช้าของ  
การขนส่ง  

2.3 สัญญาประกันภัย แม้สัญญาประกันภัยซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาหลักในการค้าระหว่างประเทศจะไม่ถือว่า
เป็นสัญญาที่ต้องเกิดขึ้นคู่กับสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับสัญญาขนส่ง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศอาจเป็นการ
ซื้อขายสินค้าที่มีปริมาณมากและมูลค่าสูง การขนส่งอาจต้องใช้ระยะทางไกลที่ต้องข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่ง และมีช่วงการขนส่งทางทะเลเป็นระยะทางไกลๆ ความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งจึงมีมากกว่าการค้าภายในประเทศโดยสภาพของพื้นที่และระยะทาง ดังนั้น พ่อค้าในการค้าระหว่าง-
ประเทศจึงเลือกที่จะท าประกันภัยสินค้าในการค้าระหว่างประเทศเสมอ อีกทั้งการซื้อขายสินค้าตามสัญญาซื้อขายที่
เลือกใช้ข้อตกลงแบบ CIF และ CIP ผู้ขายมีภาระหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายท าสญัญาประกันภัยสินค้าเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายตน
และฝ่ายผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งกรณีที่การช าระราคาในสัญญาซื้อขายเลือกใช้วิธีการช าระด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter 
of Credit หรือ L/C) ธนาคารพาณิชย์ที่ผูกพันตนเองในการช าระราคาให้แก่ผู้รับประโยชน์ (ผู้ขาย) แทนผู้ซื้อ ก็มักจะ
ต้องการให้มีการท าประกันภัยสินค้าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระเงินคืนธนาคารเสมอ 

2.4 สัญญาว่าด้วยการเงินและการช้าระราคา แม้ว่าการต่อรองราคาของสินค้าที่ซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะถือเป็นเรื่องที่ส าคัญในการเจรจาท าสัญญาซื้อขาย แต่ก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าข้อตกลงว่าจะช าระราคากัน
อย่างไร และราคาสินค้าที่ต่อรองกันก็อาจผันแปรตามวิธีการช าระราคาได้ (เช่น จะช าระทันที หรือเมื่อพ้นระยะเวลา
หนึ่งไปแล้ว) การเจรจาต่อรองในเร่ืองการช าระราคา อาจมีได้หลากหลายข้อตกลง ดังเช่น 
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 1.1 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การค้าระหว่างประเทศเปน็ธุรกิจระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการทางการค้าข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
ซึ่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ได้แยกประเภทไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1.1 การค้าระหว่างประเทศของสินค้า (Merchandise Trade) เป็นกระบวนการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งคุ้นเคยกันดี โดยที่องค์การการค้าโลก แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) สินค้าเบื้องต้น (Primary Products) เช่น สินค้าเกษตรกรรม สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
2) สินค้าอุตสาหกรรม (Manufactured Products) เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่วนประกอบ

รถยนต์ เป็นต้น 
3) สินค้าอ่ืนๆ (Other Products) เช่น สินคา้ทองค า อาวุธสงคราม เป็นต้น 

  1.1.2 การค้าระหว่างประเทศของบริการทางการค้า (Trade in Commercial Services) องค์การ
การค้าโลก จัดแบ่งประเภทของบริการทางการค้าไว้ 3 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่ 

1) การขนส่ง ซึ่งรวมทุกรูปแบบของการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางอวกาศด้วย 
   2) การเดินทาง เช่น บริการด้านโรงแรมที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริการด้านการศึกษา 
บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 

3) บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 2 กลุ่มแรก เช่น บริการด้านการสื่อสาร ด้านการก่อสร้าง ด้าน
การเงินการธนาคาร และด้านการประกันภัย เป็นต้น 
 1.2 การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment) การลงทุนระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์ของการ
ลงทุน ดังนี้ 
  1.2.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ซึ่งตามค าจ ากัดความ
ขององค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทนุ
จากประเทศหนึ่งต้องการมีอ านาจในการควบคุม หรือสามารถก าหนดทิศทางในการบริหารกิจการซึ่งตั้งอยู่ในอีก
ประเทศหนึ่งด้วยการลงทุนโดยตรงในส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้แล้ว IMF ยังให้รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
โดยตรง และการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนโดยตรงด้วย 
  1.2.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Portfolio Investment) ซึ่งผู้ลงทุนมิได้ต้องการมี
บทบาทโดยตรงในการบริหารกิจการ แต่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเท่านั้น  
จึงหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ หรือการลงทุนในกองทุนรูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศ เป็นต้น 
 

 

2. สัญญาหลกัในการค้าระหว่างประเทศของสินค้า  
การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดสัญญาส าคัญ 4 สัญญา ได้แก่ 
2.1 สัญญาซื้อขาย  
2.2 สัญญาขนส่ง 
2.3 สัญญาประกันภัย 
2.4 สัญญาวา่ด้วยการเงินและการช าระราคา 
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A: ภาระหน้าที่ของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ทั่วไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญาซื้อขาย 
รวมทั้งเร่ืองของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

 

2-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

1) จะช าระราคากันทันทีที่ท าสัญญาซื้อขายกัน 
2) จะช าระราคาเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 
3) จะช าระราคาต่อเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อขายไปแล้ว 
4) ผู้ซื้อจะต้องช าระราคาให้แก่ผู้ขายไปก่อน ผู้ขายจึงจะส่งมอบสินค้าไปให้ผู้ซื้อ 
5) ผู้ซื้อช าระราคาบางส่วนก่อนเมื่อท าสัญญาซื้อขาย และช าระส่วนที่เหลือด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟ

เครดิต (L/C) หรือช าระส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
6) ผู้ซื้อช าระราคาทั้งหมดด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
การที่สัญญาส าคัญทั งสี่ประเภท ได้แก่ สัญญาซื อขาย สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย และสัญญาว่าด้วย

การเงินและการช าระราคาเกิดขึ นและมีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในทางข้อเท็จจริง พ่อค้าในการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องพิจารณาความผูกพันตามข้อสัญญาในแต่ละสัญญาให้ละเอียดรอบคอบและสอดคล้องเหมาะสมกับการค้าที่ได้
ท าสัญญาไว้ เพราะในทางกฎหมายแล้ว สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างฝ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือ 
ข้อสัญญาในแต่ละสัญญาแยกต่างหากจากกันตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3. Incoterms 

Incoterms ย่อมาจาก “International Commercial Terms” คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่
ถูกรวบรวม ประมวล และจัดท าขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce 
หรือ ICC ส่วนค้าว่าสภาหอการค้าระหว่างประเทศจะเรียกว่า “หอการค้านานาชาติหรือสภาหอการค้านานา ชาติ”) 
เป็นข้อตกลงทางการค้าให้คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกและตกลงกันน าข้อตกลงที่เลือกมาก าหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่เลือกไว้โดยถูกต้องชัดเจนตรงกัน หลีกเลี่ยงการตีความจารีต
ประเพณีและแนวทางการปฏิบัติ (Custom and Practice) ในทางการค้าที่ต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท
อันน าไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ  

3.1 ข้อตกลงทางการค้าที่ก้าหนดไว้ในกฎ Incoterms 2010 กฎ Incoterms 2010 ก าหนดชุดของ
เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าที่ประกอบด้วยสามตัวอักษร แบ่งเป็นชุดของเงื่อนไขหรือข้อตกลง 11 ชุด 
เพื่อสะท้อนให้เห็นวิธีปฏิบัติของธุรกิจต่อธุรกิจในสัญญาซื้อขายสินค้า ในประเด็นของหน้าที่ต่างๆ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็นข้อก าหนดคู่กันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อฝ่ายละ 10 
ข้อก าหนดในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
ประเภทของสินค้า วิธีการขนส่งสินค้าประเภทนั้น ฯลฯ  

3.1.1  ภาระหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกฎ Incoterms 2010 ข้อก าหนด 10 ข้อ จะแบ่งภาระ หน้าที่
ของผู้ขายเป็น A1 ถึง A10 คู่กับภาระหน้าที่ของผู้ซื้อคือ B1 ถึง B10 ในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเง่ือนไขทางการค้า 
ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดของการจัดแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายและผู้ซื อของแต่ละข้อก้าหนดในแต่ละชุดเงื่อนไข 
11 ชุดได้จากคู่มือ Incoterms 2010) 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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A: ภาระหน้าที่ของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ทั่วไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญาซื้อขาย 
รวมทั้งเร่ืองของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

�� 3.indd   56 4/10/2563 BE   3:55 PM
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A: ภาระหน้าที่ของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ทั่วไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญาซื้อขาย 
รวมทั้งเร่ืองของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

 

2-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

1) จะช าระราคากันทันทีที่ท าสัญญาซื้อขายกัน 
2) จะช าระราคาเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อแล้ว 
3) จะช าระราคาต่อเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อขายไปแล้ว 
4) ผู้ซื้อจะต้องช าระราคาให้แก่ผู้ขายไปก่อน ผู้ขายจึงจะส่งมอบสินค้าไปให้ผู้ซื้อ 
5) ผู้ซื้อช าระราคาบางส่วนก่อนเมื่อท าสัญญาซื้อขาย และช าระส่วนที่เหลือด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟ

เครดิต (L/C) หรือช าระส่วนที่เหลือเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
6) ผู้ซื้อช าระราคาทั้งหมดด้วยสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
การที่สัญญาส าคัญทั งสี่ประเภท ได้แก่ สัญญาซื อขาย สัญญาขนส่ง สัญญาประกันภัย และสัญญาว่าด้วย

การเงินและการช าระราคาเกิดขึ นและมีส่วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในทางข้อเท็จจริง พ่อค้าในการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องพิจารณาความผูกพันตามข้อสัญญาในแต่ละสัญญาให้ละเอียดรอบคอบและสอดคล้องเหมาะสมกับการค้าที่ได้
ท าสัญญาไว้ เพราะในทางกฎหมายแล้ว สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างฝ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามข้อตกลงหรือ 
ข้อสัญญาในแต่ละสัญญาแยกต่างหากจากกันตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3. Incoterms 

Incoterms ย่อมาจาก “International Commercial Terms” คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่
ถูกรวบรวม ประมวล และจัดท าขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce 
หรือ ICC ส่วนค้าว่าสภาหอการค้าระหว่างประเทศจะเรียกว่า “หอการค้านานาชาติหรือสภาหอการค้านานา ชาติ”) 
เป็นข้อตกลงทางการค้าให้คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกและตกลงกันน าข้อตกลงที่เลือกมาก าหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่เลือกไว้โดยถูกต้องชัดเจนตรงกัน หลีกเลี่ยงการตีความจารีต
ประเพณีและแนวทางการปฏิบัติ (Custom and Practice) ในทางการค้าที่ต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท
อันน าไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้า
ระหว่างประเทศ  

3.1 ข้อตกลงทางการค้าที่ก้าหนดไว้ในกฎ Incoterms 2010 กฎ Incoterms 2010 ก าหนดชุดของ
เงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าที่ประกอบด้วยสามตัวอักษร แบ่งเป็นชุดของเงื่อนไขหรือข้อตกลง 11 ชุด 
เพื่อสะท้อนให้เห็นวิธีปฏิบัติของธุรกิจต่อธุรกิจในสัญญาซื้อขายสินค้า ในประเด็นของหน้าที่ต่างๆ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็นข้อก าหนดคู่กันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อฝ่ายละ 10 
ข้อก าหนดในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
ประเภทของสินค้า วิธีการขนส่งสินค้าประเภทนั้น ฯลฯ  

3.1.1  ภาระหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกฎ Incoterms 2010 ข้อก าหนด 10 ข้อ จะแบ่งภาระ หน้าที่
ของผู้ขายเป็น A1 ถึง A10 คู่กับภาระหน้าที่ของผู้ซื้อคือ B1 ถึง B10 ในแต่ละชุดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า 
ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดของการจัดแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายและผู้ซื อของแต่ละข้อก้าหนดในแต่ละชุดเงื่อนไข 
11 ชุดได้จากคู่มือ Incoterms 2010) 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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A: ภาระหน้าที่ของผู้ขาย B: ภาระหน้าที่ของผู้ซื อ 
A1:  ภาระหน้าที่ท่ัวไปของผู้ขายในการจัดเตรียมสินค้า 
 และใบก ากับสินค้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 
 และหลักฐานอื่นใดท่ีอาจถูกก าหนดไว้โดยสัญญา 

B1:  ภาระหน้าที่ทั่วไปของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า 
 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 

A2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

B2:  ใบอนุญาต การมอบอ านาจ การผ่านการตรวจด้าน 
 ความปลอดภัย และพิธีการต่างๆ  

A3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย 

B3  (a): สัญญารับขน 
 (b): สัญญาประกันภัย  

A4:  การส่งมอบ B4:  การรับมอบ 
A5:  การโอนความเสี่ยง B5:  การโอนความเสี่ยง 
A6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย B6:  การจัดสรรภาระค่าใช้จ่าย 
A7:  การแจ้งต่อผู้ซื้อ B7:  การแจ้งต่อผู้ขาย 
A8:  เอกสารการส่งมอบ B8:  หลักฐานการส่งมอบ 
A9:  การตรวจ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย B9:  การตรวจสอบสินค้า 
A10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

B10:  การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการเลือกใช้กฎ Incoterms 2010 ชุดใดชุดหนึ่งจากทั้งหมด 11 ชุด ผู้ขายและผู้ซื้อเพียงแต่ระบุตัวย่อ

สามตัวอักษรของข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าชุดที่เลือกไว้ในสัญญาซื้อขาย ก็มีผลเป็นการแสดงเจตนาให้ใช้
ข้อก าหนดของภาระหน้าที่แต่ละข้อของผู้ขายคู่กับผู้ซื้อที่ก าหนดไว้ในชุดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เลือก โดยไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดของแต่ละข้อก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อผู้ขายต้องพึงตระหนักว่า กฎ Incoterms ก าหนดเพียง
บางเรื่องและบางข้อตกลงของสัญญาซื้อขายเท่านั้น เช่น ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาตามสัญญา  
ซื้อขาย แต่มิได้ก าหนดวิธีการช าระราคาว่าจะใช้วิธีใดและอย่างไร ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื อขาย
ว่าโอนกันอย่างไรและเมื่อใด หรือผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ฯลฯ ดังนั้น ข้อตกลงที่กฎ Incoterms 
ไม่ได้ก าหนดไว้ คู่สัญญาจึงต้องพิจารณาและจัดท าข้อตกลงในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่างหากไว้ในสัญญาซื้อขาย 
รวมทั้งเร่ืองของกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับสัญญาด้วย 

3.1.2  การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest Contingency Insu-
rance) การที่กฎ Incoterms ท าหน้าที่ก าหนดข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าเพียงบางส่วนของสัญญาซื้อขาย 
แต่มิได้เก่ียวข้องกับทุกส่วนของสัญญาซื้อขาย เช่น  

1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อในการช าระราคาสินค้า แต่มิได้เกี่ยวกับวิธีการช าระราคาสินค้าว่าจะ
ช าระกันด้วยวิธีใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

2) ก าหนดจุดส่งมอบสินค้าและจุดโอนความเสี่ยงภัยของสินค้าในแต่ละชุดข้อตกลงของกฎ 13 ชุด
ของ Incoterms 2000 และกฎ 11 ชุดของ Incoterms 2010 ที่ให้เลือก แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย
ว่าจะโอนกันเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

�� 3.indd   57 4/10/2563 BE   3:55 PM
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ค้าแปลของมาตรา 7 “ส่วนไดเ้สียที่อาจลบล้างได้หรือที่ไม่แน่นอน”4: 
(1)  ส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ก็อาจสามารถเอาประกันภัยได้เช่นเดียวกับส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน 
(2)  กล่าวโดยเฉพาะ เมื่อผู้ซื อของเป็นผู้เอาประกันภัยของนั น ผู้ซื อย่อมมีส่วนได้เสียอันสามารถ

เอาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้ซื ออาจมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับของนั นหรือปฏิบัติต่อของนั นเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในความ
เสี่ยงภัยของผู้ขายเอง เพราะเหตุที่ผู้ขายส่งมอบล่าช้าหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม 

 
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดเร่ืองการส่งมอบและจุดโอนความเสี่ยงของกฎ Incoterms 

2010 กับการท าสัญญาประกันภัยสินค้า และ “การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest 
Contingency Insurance)” ส าหรับกรณีที่จ าเป็น เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ขายและผู้ซื้อในช่วงของการขนส่ง
สินค้า สามารถสรุปความเชื่อมโยงดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 ประมวล จันทร์ชีวะ. (2542). ค าอธิบาย พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (น. 345). 

 

2-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันวินาศภัย 

 
 

3) ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบสินค้า และการรับมอบสินค้าของผู้ซื้อ แต่ไม่กล่าวถึง
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย การปฏิเสธการรับมอบสินค้าโดยผู้ซื้อและผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่าง  
ผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

ดังนั้น หากผู้ขายยอมเสียเปรียบผู้ซื้อด้วยการตกลงใช้วิธีการช าระราคาสินค้าที่ความเสี่ยงตกอยู่กับผู้ขาย 
อันได้แก่ “การช าระราคาโดยวิธีการเปิดบัญชี (Open Account)” หรือ “การช าระราคาโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for 
Collection)” ประกอบกับข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าไม่ใช่ CIP หรือ CIF แต่เป็นเงื่อนไขอ่ืน เช่น FOB, 
CFR หรือ FCA ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงภัยของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื้อ เมื่อ
สินค้าถูกโอนผ่านจุดโอนความเสี่ยงตามข้อก าหนดของแต่ละเงื่อนไขทางการค้า ผู้ขายอาจตกอยู่ในสภาวะที่ส่วนได้เสีย 
ในสินค้าโอนกลับมายังผู้ขาย หากผู้ซื้อซึ่งยังไม่ได้ช าระค่าสินค้าหรือไม่มีสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตที่รับรองการช าระ
ค่าสินค้าแทนผู้ซื้อ เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้า หรือเพราะเหตุทราบว่าสินค้าได้รับความเสียหายแล้วในช่วงการ
ขนส่ง จึงปฏิเสธไม่รับสินค้าที่เสียหายแล้วและปฏิเสธการช าระเงินค่าสินค้านั้น ในสภาวการณ์เช่นนี ความคุ้มครอง
ภายใต้สัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื อจะถูกเพิกถอนโดยปริยาย ผู้ขายที่มีความเสี่ยงเช่นนี้สามารถใช้สิทธิระงับ
ยับยั้งการส่งมอบสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและสมควรจะต้องซื้อสัญญาประกันภัยสินค้าพิเศษที่เรียกว่า “Seller’s 
Interest Contingency Insurance” เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากนี้แล้ว มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (Marine 
Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906) ยังบัญญัติให้ผู้ซื้อสินค้าที่ใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าเพราะเหตุผู้ขายท าการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าเกินก าหนดหรือเพราะเหตุอ่ืนภายใต้สัญญาซื้อขายมีส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ (Defeasible 
Interest) ในการซื้อสัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งสัญญาประกันภัยสินค้าจะถูกเพิกถอนโดยปริยายหากผู้ซื้อใช้สิทธิ
ปฏิเสธการรับสินค้าตามสัญญาซื้อขาย ส่วนผู้ขายก็มีส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน (Contingent Interest) ในการซื้อ
สัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งจะมีผลคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิปฏิเสธการรับสินค้า มาตรา 7 ของ MIA 1906 
บัญญัติข้อความไว้ดังนี้ 

 
Article 7 “Defeasible or Contingent Interest”: 

(1)  A defeasible interest is insurable, as also is a contingent interest. 
(2)  In particular, where the buyer of goods has insured them, he has an 

insurable interest, notwithstanding that he might, at his election, have 
rejected the goods, or have treated them as at the seller’s risk, by reason of 
the latter’s delay in making delivery or otherwise. 
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ค้าแปลของมาตรา 7 “ส่วนไดเ้สียที่อาจลบล้างได้หรือที่ไม่แน่นอน”4: 
(1)  ส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ก็อาจสามารถเอาประกันภัยได้เช่นเดียวกับส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน 
(2)  กล่าวโดยเฉพาะ เมื่อผู้ซื อของเป็นผู้เอาประกันภัยของนั น ผู้ซื อย่อมมีส่วนได้เสียอันสามารถ

เอาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้ซื ออาจมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับของนั นหรือปฏิบัติต่อของนั นเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในความ
เสี่ยงภัยของผู้ขายเอง เพราะเหตุที่ผู้ขายส่งมอบล่าช้าหรือเพราะเหตุอื่นก็ตาม 

 
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อก าหนดเร่ืองการส่งมอบและจุดโอนความเสี่ยงของกฎ Incoterms 

2010 กับการท าสัญญาประกันภัยสินค้า และ “การประกันภัยส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนของผู้ขาย (Seller’s Interest 
Contingency Insurance)” ส าหรับกรณีที่จ าเป็น เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ขายและผู้ซื้อในช่วงของการขนส่ง
สินค้า สามารถสรุปความเชื่อมโยงดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 ประมวล จันทร์ชีวะ. (2542). ค าอธิบาย พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (น. 345). 
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3) ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ขายในการส่งมอบสินค้า และการรับมอบสินค้าของผู้ซื้อ แต่ไม่กล่าวถึง
เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย การปฏิเสธการรับมอบสินค้าโดยผู้ซื้อและผลของการผิดสัญญาซื้อขายระหว่าง  
ผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อก าหนดของกฎ Incoterms 

ดังนั้น หากผู้ขายยอมเสียเปรียบผู้ซื้อด้วยการตกลงใช้วิธีการช าระราคาสินค้าที่ความเสี่ยงตกอยู่กับผู้ขาย 
อันได้แก่ “การช าระราคาโดยวิธีการเปิดบัญชี (Open Account)” หรือ “การช าระราคาโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for 
Collection)” ประกอบกับข้อตกลงทางการค้าหรือเงื่อนไขทางการค้าไม่ใช่ CIP หรือ CIF แต่เป็นเงื่อนไขอ่ืน เช่น FOB, 
CFR หรือ FCA ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงภัยของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื้อ เมื่อ
สินค้าถูกโอนผ่านจุดโอนความเสี่ยงตามข้อก าหนดของแต่ละเงื่อนไขทางการค้า ผู้ขายอาจตกอยู่ในสภาวะที่ส่วนได้เสีย 
ในสินค้าโอนกลับมายังผู้ขาย หากผู้ซื้อซึ่งยังไม่ได้ช าระค่าสินค้าหรือไม่มีสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตที่รับรองการช าระ
ค่าสินค้าแทนผู้ซื้อ เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้า หรือเพราะเหตุทราบว่าสินค้าได้รับความเสียหายแล้วในช่วงการ
ขนส่ง จึงปฏิเสธไม่รับสินค้าที่เสียหายแล้วและปฏิเสธการช าระเงินค่าสินค้านั้น ในสภาวการณ์เช่นนี ความคุ้มครอง
ภายใต้สัญญาประกันภัยสินค้าของฝ่ายผู้ซื อจะถูกเพิกถอนโดยปริยาย ผู้ขายที่มีความเสี่ยงเช่นนี้สามารถใช้สิทธิระงับ
ยับยั้งการส่งมอบสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งและสมควรจะต้องซื้อสัญญาประกันภัยสินค้าพิเศษที่เรียกว่า “Seller’s 
Interest Contingency Insurance” เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากนี้แล้ว มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (Marine 
Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906) ยังบัญญัติให้ผู้ซื้อสินค้าที่ใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าเพราะเหตุผู้ขายท าการ
ส่งมอบสินค้าล่าช้าเกินก าหนดหรือเพราะเหตุอ่ืนภายใต้สัญญาซื้อขายมีส่วนได้เสียที่อาจลบล้างได้ (Defeasible 
Interest) ในการซื้อสัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งสัญญาประกันภัยสินค้าจะถูกเพิกถอนโดยปริยายหากผู้ซื้อใช้สิทธิ
ปฏิเสธการรับสินค้าตามสัญญาซื้อขาย ส่วนผู้ขายก็มีส่วนได้เสียที่ไม่แน่นอน (Contingent Interest) ในการซื้อ
สัญญาประกันภัยสินค้า ซึ่งจะมีผลคุ้มครองผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิปฏิเสธการรับสินค้า มาตรา 7 ของ MIA 1906 
บัญญัติข้อความไว้ดังนี้ 

 
Article 7 “Defeasible or Contingent Interest”: 

(1)  A defeasible interest is insurable, as also is a contingent interest. 
(2)  In particular, where the buyer of goods has insured them, he has an 

insurable interest, notwithstanding that he might, at his election, have 
rejected the goods, or have treated them as at the seller’s risk, by reason of 
the latter’s delay in making delivery or otherwise. 
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4. บริการการขนส่งสินค้าทางเรือและสัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล 
4.1 บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหรือ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริการแบบประจ า

เส้นทาง และ 2) แบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร แยกอธิบายได้ ดังนี้ 
4.1.1 บริการแบบประจ าเส้นทาง (Liner Shipping Service) (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2553, 

น. 220-221) เป็นบริการการเดินเรือในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องกัน โดยผู้ประกอบการหรือสายเรือ
จะก าหนดตารางการเดินเรือ (Sailing Schedule) ไว้ ตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง (Origin Port) ท่าเรือระหว่างทาง (Port of 
Call) และท่าเรือปลายทาง (Destination Port) เมื่อถึงก าหนดเวลาตามตาราง เรือก็จะออกจากท่าเรือตามเวลา 
(ETD: Estimated Time Departure) และตามก าหนดเวลามาถึงท่าเรือ (ETA: Estimated Time Arrival)  

บริการการขนส่งแบบนี้ สายเรือจะประกาศอัตราค่าขนส่งหรือค่าระวาง (Freight Rate) รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ (Surcharge) ไว้ล่วงหน้า และเรือจะออกเอกสารการขนส่งสินค้า คือ ใบตราส่ง (B/L หรือ 
Bill of Lading) ให้ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน บริการการขนส่งแบบนี้เหมาะส าหรับเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าที่มีสินค้าที่
ต้องขนส่งในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนไม่มาก 

4.1.2 บริการแบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร (Tramp Shipping Service) (สันติชัย 
คชรินทร์, 2560, น. 147) ธุรกิจสายเรือแบบไม่ประจ าเส้นทางเป็นธุรกิจแบบเรือจร จะไม่มีเส้นทางและตารางประจ า
ไว้เหมือนสายเรือประจ าเส้นทาง การวิ่งให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อขนส่งสินค้าเทกอง (หรือ
สินค้าบรรจุหีบห่อ) ซึ่งจะมีการขนส่งครั้งละเป็นปริมาณมาก ตั้งแต่ 10,000–450,000 ตัน เป็นต้น สินค้าเทกองไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเทกองแห้ง (Dry Bulk Cargo) หรือสินค้าเหลว (Liquid Bulk Cargo) จะมีลักษณะทางกายภาพที่
เหมือนกัน สามารถรวมกองหรือบรรทุกรวมกันได้ เจ้าของเรือจะมีหน้าที่จัดหาสินค้ามาลงเรือหรือตกลงท าสัญญาเช่า
เหมาเรือกับเจ้าของสินค้าหรือผู้เช่าเรือ โดยมีนายหน้าเช่าเหมาเรือเป็นตัวกลางอ านวยความสะดวกในการเช่าเหมาเรือ 
ซึ่งสามารถเช่าเหมาแค่บางส่วนหรือทั้งล าเรือก็ได้ การเช่าเหมาเรือสามารถเช่าแบบรายเที่ยวหรือแบบระยะเวลา 
ค่าจ้างที่เจ้าของเรือได้รับคือค่าระวางซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง 

4.2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of Affreightment) (ก าชัย จงจักรพันธ์, 2559, 
น. 149-174) 

สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลในความหมายอย่างกว้าง จะหมายถึงสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งรับที่จะขนส่ง
ของทางทะเลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการตอบแทน ค าว่า “Affreightment” มีที่มาจากค า
ในภาษาฝรั่งเศสตามข้อความดังนี้:  

“The word ‘affreightment’ (derived from the French word ‘affretement’ which means the 
leasing of a vessel) is applied to all contracts of carriage by sea.”7 
 
 
 
 

7 ค าอธิบาย ‘affretement’ จากหนังสือบทเรียน ‘Marine Law-Study Course 180M, The CII Tuition Service’ (D. Lee B., 
1981, น. 7/1) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7 ค าอธิบาย ‘affretement’ จากหนังสือบทเรียน ‘Marine Law-Study Course 180M, The CII Tuition Service’ (D. Lee B., 
1981, น. 7/1) 
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4. บริการการขนส่งสินค้าทางเรือและสัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล 
4.1 บริการการขนส่งสินค้าทางเรือ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหรือ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริการแบบประจ า

เส้นทาง และ 2) แบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร แยกอธิบายได้ ดังนี้ 
4.1.1 บริการแบบประจ าเส้นทาง (Liner Shipping Service) (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2553, 

น. 220-221) เป็นบริการการเดินเรือในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องกัน โดยผู้ประกอบการหรือสายเรือ
จะก าหนดตารางการเดินเรือ (Sailing Schedule) ไว้ ตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง (Origin Port) ท่าเรือระหว่างทาง (Port of 
Call) และท่าเรือปลายทาง (Destination Port) เมื่อถึงก าหนดเวลาตามตาราง เรือก็จะออกจากท่าเรือตามเวลา 
(ETD: Estimated Time Departure) และตามก าหนดเวลามาถึงท่าเรือ (ETA: Estimated Time Arrival)  

บริการการขนส่งแบบนี้ สายเรือจะประกาศอัตราค่าขนส่งหรือค่าระวาง (Freight Rate) รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ (Surcharge) ไว้ล่วงหน้า และเรือจะออกเอกสารการขนส่งสินค้า คือ ใบตราส่ง (B/L หรือ 
Bill of Lading) ให้ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน บริการการขนส่งแบบนี้เหมาะส าหรับเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าที่มีสินค้าที่
ต้องขนส่งในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนไม่มาก 

4.1.2 บริการแบบไม่ประจ าเส้นทางหรือแบบเรือจร (Tramp Shipping Service) (สันติชัย 
คชรินทร์, 2560, น. 147) ธุรกิจสายเรือแบบไม่ประจ าเส้นทางเป็นธุรกิจแบบเรือจร จะไม่มีเส้นทางและตารางประจ า
ไว้เหมือนสายเรือประจ าเส้นทาง การวิ่งให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อขนส่งสินค้าเทกอง (หรือ
สินค้าบรรจุหีบห่อ) ซึ่งจะมีการขนส่งครั้งละเป็นปริมาณมาก ตั้งแต่ 10,000–450,000 ตัน เป็นต้น สินค้าเทกองไม่ว่า
จะเป็นสินค้าเทกองแห้ง (Dry Bulk Cargo) หรือสินค้าเหลว (Liquid Bulk Cargo) จะมีลักษณะทางกายภาพที่
เหมือนกัน สามารถรวมกองหรือบรรทุกรวมกันได้ เจ้าของเรือจะมีหน้าที่จัดหาสินค้ามาลงเรือหรือตกลงท าสัญญาเช่า
เหมาเรือกับเจ้าของสินค้าหรือผู้เช่าเรือ โดยมีนายหน้าเช่าเหมาเรือเป็นตัวกลางอ านวยความสะดวกในการเช่าเหมาเรือ 
ซึ่งสามารถเช่าเหมาแค่บางส่วนหรือทั้งล าเรือก็ได้ การเช่าเหมาเรือสามารถเช่าแบบรายเที่ยวหรือแบบระยะเวลา 
ค่าจ้างที่เจ้าของเรือได้รับคือค่าระวางซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง 

4.2 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเล (Contract of Affreightment) (ก าชัย จงจักรพันธ์, 2559, 
น. 149-174) 

สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลในความหมายอย่างกว้าง จะหมายถึงสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งรับที่จะขนส่ง
ของทางทะเลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการตอบแทน ค าว่า “Affreightment” มีที่มาจากค า
ในภาษาฝรั่งเศสตามข้อความดังนี้:  

“The word ‘affreightment’ (derived from the French word ‘affretement’ which means the 
leasing of a vessel) is applied to all contracts of carriage by sea.”7 
 
 
 
 

7 ค าอธิบาย ‘affretement’ จากหนังสือบทเรียน ‘Marine Law-Study Course 180M, The CII Tuition Service’ (D. Lee B., 
1981, น. 7/1) 
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เรื่องที่ 2.3  
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 (b) ของเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP 
และ CIF ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 (ICC (C) 1/1/09) ของ 
LMA/IUA แต่หากผู้ซื้อร้องขอและผู้ขายสามารถจัดหาได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดท าสัญญาประกันภัย  
สินค้าด้วยความคุ้มครองที่ดีกว่า ICC (C) 1/1/09 คือ Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 (ICC (A) 1/1/09) หรือ 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 (ICC (B) 1/1/09) ของ LMA/IUA รวมทั้งการร้องขอให้ผู้ขายท าสัญญาประกันภัย
สินค้าโดยเพิ่มความคุ้มครองภัยสงครามภายใต้ Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09 (IWC (Cargo) 1/1/09) 
และ/หรือความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานภายใต้ Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09 (ISC (Cargo) 1/1/09) 
ของ LMA/IUA 
 ด้วยเหตุที่ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าแบบ ICC (A) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดแบบมาตรฐานที่ให้ความ
คุ้มครองที่มากกว่าในแบบ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) เมื่อเทียบกับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ
ข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 ที่ เป็นข้อก าหนดมาตรฐานที่ให้ความคุ้มครองในแบบระบุภัย (Named Perils หรือ 
Specified Risks) ดังนั้นในทางการค้า ส่วนใหญ่แล้ว ICC (A) 1/1/09 จึงได้รับการร้องขอให้ใช้เป็นข้อก าหนดมาตรฐาน
ในการให้ความคุ้มครองการประกันภัยสินค้าเสมอ (เว้นแต่กรณีของการขนส่งสินค้าที่ผู้ รับประกันภัยไม่พิจารณาให้
ความคุ้มครองแบบ All Risks เช่น การขนส่งสินค้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสินค้าเทกองที่ต้องบรรทุก
ด้วยเรือท้องแบน (Barge) ที่ถูกลากจูงข้ามทะเลด้วยเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นต้น) ดังตัวอย่างของการก าหนดใน
สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายในเงื่อนไขทางการค้าแบบ “CIF New York” มีภาระหน้าที่ในการท าสัญญา
ประกันภัยสินค้าตามข้อความที่ก าหนดมาใน L/C ดังนี้ 
 “Negotiable Marine Insurance Policy or Certificate in Original and Duplicate, Blank Endorsed, 
Covering All Risks for 110 Percent of the Invoice Value.” 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า ทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09, IWC (Cargo) 1/1/09, 
ISC (Cargo) 1/1/09 รวมทั้งข้อก าหนดส าหรับการประกันภัยสินค้าทางอากาศ อันได้แก่ Institute Cargo Clauses 
(Air) (Excluding Sendings by Post) 1/1/09, Institute War Clauses (Air Cargo) (Excluding Sendings by 
Post) 1/1/09 และ Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าซึ่งจะต้อง 
มีการระบุไว้ในช่อง “Clauses, Endorsement, Special Conditions and Warranties” ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้า (ดูตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแสดงในภาคผนวก ก. หน้า 1) และจะต้องมีการแนบติด
ข้อก าหนดการประกันภัยเป็นแผ่นๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในช่องนี้ของหน้าตารางกรมธรรม์ 
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 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญารับขนของทางทะเล (Contract of 
Carriage of Goods by Sea หรือ Bill of Lading Contract) หรือสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก (Charterparty หรือ 
Charter Party หรือ Charter-Party) หรือสัญญาเช่าเรือ (Demise Charterparty หรือ Bareboat Charter-party) 
สัญญาทั้ง 3 รูปแบบนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายและเหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะส าคัญหลายประการที่แตกต่างกัน ในทาง
ธุรกิจสัญญา 3 รูปแบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในทางกฎหมายแต่ละสัญญาจะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกัน  
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เรื่องที่ 2.3  
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
   
  
 Incoterms 2010 ก าหนดไว้ในข้อก าหนด A3 (b) ของเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงทางการค้าแบบ CIP 
และ CIF ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ขายในการท าสัญญาประกันภัยสินค้า ด้วยความคุ้มครองขั้นต่ าสุดเป็นอย่างน้อยตาม
ความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 (ICC (C) 1/1/09) ของ 
LMA/IUA แต่หากผู้ซื้อร้องขอและผู้ขายสามารถจัดหาได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายในการจัดท าสัญญาประกันภัย  
สินค้าด้วยความคุ้มครองที่ดีกว่า ICC (C) 1/1/09 คือ Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 (ICC (A) 1/1/09) หรือ 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09 (ICC (B) 1/1/09) ของ LMA/IUA รวมทั้งการร้องขอให้ผู้ขายท าสัญญาประกันภัย
สินค้าโดยเพิ่มความคุ้มครองภัยสงครามภายใต้ Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09 (IWC (Cargo) 1/1/09) 
และ/หรือความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานภายใต้ Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09 (ISC (Cargo) 1/1/09) 
ของ LMA/IUA 
 ด้วยเหตุที่ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าแบบ ICC (A) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดแบบมาตรฐานท่ีให้ความ
คุ้มครองที่มากกว่าในแบบ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) เมื่อเทียบกับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ
ข้อก าหนด ICC (C) 1/1/09 ที่ เป็นข้อก าหนดมาตรฐานที่ให้ความคุ้มครองในแบบระบุภัย (Named Perils หรือ 
Specified Risks) ดังนั้นในทางการค้า ส่วนใหญ่แล้ว ICC (A) 1/1/09 จึงได้รับการร้องขอให้ใช้เป็นข้อก าหนดมาตรฐาน
ในการให้ความคุ้มครองการประกันภัยสินค้าเสมอ (เว้นแต่กรณีของการขนส่งสินค้าที่ผู้ รับประกันภัยไม่พิจารณาให้
ความคุ้มครองแบบ All Risks เช่น การขนส่งสินค้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสินค้าเทกองที่ต้องบรรทุก
ด้วยเรือท้องแบน (Barge) ที่ถูกลากจูงข้ามทะเลด้วยเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นต้น) ดังตัวอย่างของการก าหนดใน
สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายในเงื่อนไขทางการค้าแบบ “CIF New York” มีภาระหน้าที่ในการท าสัญญา
ประกันภัยสินค้าตามข้อความที่ก าหนดมาใน L/C ดังนี้ 
 “Negotiable Marine Insurance Policy or Certificate in Original and Duplicate, Blank Endorsed, 
Covering All Risks for 110 Percent of the Invoice Value.” 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า ทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09, IWC (Cargo) 1/1/09, 
ISC (Cargo) 1/1/09 รวมทั้งข้อก าหนดส าหรับการประกันภัยสินค้าทางอากาศ อันได้แก่ Institute Cargo Clauses 
(Air) (Excluding Sendings by Post) 1/1/09, Institute War Clauses (Air Cargo) (Excluding Sendings by 
Post) 1/1/09 และ Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 1/1/09 เป็นข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าซึ่งจะต้อง 
มีการระบุไว้ในช่อง “Clauses, Endorsement, Special Conditions and Warranties” ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัยสินค้า (ดูตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแสดงในภาคผนวก ก. หน้า 1) และจะต้องมีการแนบติด
ข้อก าหนดการประกันภัยเป็นแผ่นๆ เฉพาะที่ระบุไว้ในช่องนี้ของหน้าตารางกรมธรรม์ 
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 สัญญาว่าด้วยการรับขนส่งของทางทะเลนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญารับขนของทางทะเล (Contract of 
Carriage of Goods by Sea หรือ Bill of Lading Contract) หรือสัญญาจ้างเหมาระวางบรรทุก (Charterparty หรือ 
Charter Party หรือ Charter-Party) หรือสัญญาเช่าเรือ (Demise Charterparty หรือ Bareboat Charter-party) 
สัญญาทั้ง 3 รูปแบบนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายและเหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะส าคัญหลายประการที่แตกต่างกัน ในทาง
ธุรกิจสัญญา 3 รูปแบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในทางกฎหมายแต่ละสัญญาจะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกัน  
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  ข้อที่ 1.  ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (Risks Clause) ว่าด้วยการก าหนดภัยที่ได้รับความ
คุ้มครองแตกต่างกันส าหรับ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ดังนี้ 

ICC (A) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-
7 ในหมวดที่ 2.  

ICC (B) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยตามที่ระบุ (Named Perils or Specified Risks) ตาม
ข้อก าหนดข้อ 1.1 ถึง 1.3 ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-7 ในหมวดที่ 2 ดังนี ้

ข้อก้าหนดข้อ 1.1 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.1.1 ถึง 1.1.6) เป็นความคุ้มครองความเสียหายหรือความ
สูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยอันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก (Reasonably Attributable to) ไฟไหม้ การ
ระเบิด เรือหรือยานได้เกิดการเกย เกยตื้น จมหรือ ล่ม การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง การโดนกันหรือ
ชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะกับวัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือหลบภัย 
แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า 

ข้อก้าหนดข้อ 1.2 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.2.1 ถึง 1.2.3) จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจาก (Caused by) การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป การ 
โยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ  
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า  

นอกจากความแตกต่างของภัยทั้งสองกลุ่มแล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล (Causation) โดยภัยกลุ่มแรก (ข้อ 1.1) ใช้ค าว่า “Reasonably Attributable to” ดังนั้นจึงมีความ
ยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ หากมีหลักฐานพอสมควรที่จะเชื่อมโยงได้ว่าความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอา
ประกันภัยสืบเนื่องมาจากภัยใดภัยหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่ทว่าภัยในกลุ่มที่ 2 
(ข้อ 1.2) ใช้ค าว่า “Caused by” ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้หลัก “สาเหตุใกล้ชิด” (Proximate Cause) และ
ต้องตีความตามหลัก “Causation” คับแคบกว่าภัยในกลุ่มแรก 

ข้อก้าหนดข้อ 1.3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายสิ นเชิง (Total Loss) ของหีบห่อ
ใดๆ (ไม่รวมถึงความเสียหายเพียงบางส่วน (Partial Loss) ของหีบห่อใดๆ) ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่น
ลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ICC (C) 1/1/09: คล้ายกับข้อก าหนดของ ICC (B) 1/1/09 ในเร่ืองขอบเขตและลักษณะความ
คุ้มครองตามการระบุภัย “Named Perils” แต่ภัยที่ระบุในข้อก าหนด ICC (C) น้อยกว่าในข้อก าหนด ICC (B) 
กล่าวคือ ข้อก าหนด ICC (C) ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยจากภัยแผ่นดินไหว 
การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.1.6) และไม่คุ้มครอง
ภัยจากการที่ถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอน - 
เทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า และไม่คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
การตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.2.2. ถึง ข้อ 1.3) นอกเหนือจากความแตกต่างของข้อก าหนด ICC (B) กับข้อก าหนด ICC (C) 
ในเร่ืองจ านวนภัยที่คุ้มครองไม่เท่ากันแล้ว หลักการอ่ืนๆ เช่น หลัก “Causation” ที่ใช้กับภัยแต่ละกลุ่มจะเหมือนกัน 
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 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-40 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-41 
 

 

  ข้อที่ 1.  ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (Risks Clause) ว่าด้วยการก าหนดภัยที่ได้รับความ
คุ้มครองแตกต่างกันส าหรับ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ดังนี้ 

ICC (A) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-
7 ในหมวดที่ 2.  

ICC (B) 1/1/09: คุ้มครองความเสี่ยงภัยตามที่ระบุ (Named Perils or Specified Risks) ตาม
ข้อก าหนดข้อ 1.1 ถึง 1.3 ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อที่ 4-7 ในหมวดที่ 2 ดังนี ้

ข้อก้าหนดข้อ 1.1 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.1.1 ถึง 1.1.6) เป็นความคุ้มครองความเสียหายหรือความ
สูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยอันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก (Reasonably Attributable to) ไฟไหม้ การ
ระเบิด เรือหรือยานได้เกิดการเกย เกยตื้น จมหรือ ล่ม การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง การโดนกันหรือ
ชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะกับวัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือหลบภัย 
แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า 

ข้อก้าหนดข้อ 1.2 (ตั้งแต่ข้อย่อย 1.2.1 ถึง 1.2.3) จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจาก (Caused by) การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป การ 
โยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ  
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า  

นอกจากความแตกต่างของภัยทั้งสองกลุ่มแล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล (Causation) โดยภัยกลุ่มแรก (ข้อ 1.1) ใช้ค าว่า “Reasonably Attributable to” ดังนั้นจึงมีความ
ยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ หากมีหลักฐานพอสมควรที่จะเชื่อมโยงได้ว่าความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอา
ประกันภัยสืบเนื่องมาจากภัยใดภัยหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่ทว่าภัยในกลุ่มที่ 2 
(ข้อ 1.2) ใช้ค าว่า “Caused by” ดังนั้น จึงต้องตกอยู่ภายใต้หลัก “สาเหตุใกล้ชิด” (Proximate Cause) และ
ต้องตีความตามหลัก “Causation” คับแคบกว่าภัยในกลุ่มแรก 

ข้อก้าหนดข้อ 1.3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายสิ นเชิง (Total Loss) ของหีบห่อ
ใดๆ (ไม่รวมถึงความเสียหายเพียงบางส่วน (Partial Loss) ของหีบห่อใดๆ) ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่น
ลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ICC (C) 1/1/09: คล้ายกับข้อก าหนดของ ICC (B) 1/1/09 ในเร่ืองขอบเขตและลักษณะความ
คุ้มครองตามการระบุภัย “Named Perils” แต่ภัยที่ระบุในข้อก าหนด ICC (C) น้อยกว่าในข้อก าหนด ICC (B) 
กล่าวคือ ข้อก าหนด ICC (C) ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของวัตถุที่เอาประกันภัยจากภัยแผ่นดินไหว 
การระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่า (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.1.6) และไม่คุ้มครอง
ภัยจากการที่ถูกซัดตกเรือ การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบหรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอน - 
เทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า และไม่คุ้มครองความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
การตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกข้ึนหรือขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน (แต่ภัยเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนด ICC (B) ข้อ 1.2.2. ถึง ข้อ 1.3) นอกเหนือจากความแตกต่างของข้อก าหนด ICC (B) กับข้อก าหนด ICC (C) 
ในเร่ืองจ านวนภัยที่คุ้มครองไม่เท่ากันแล้ว หลักการอ่ืนๆ เช่น หลัก “Causation” ที่ใช้กับภัยแต่ละกลุ่มจะเหมือนกัน 

 

2-40 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 การระบุข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าในช่องของหน้าตารางกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการแนบติด 
ข้อก าหนดการประกันภัยเฉพาะที่ระบุเป็นแผ่นๆ มีผลท าให้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าแต่ละฉบับให้ความคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดการประกันภัยที่แนบติดเท่านั้น ดังตัวอย่างการระบุข้อความของข้อก าหนดการประกันภัย (Clauses) ใบ
สลักหลัง (Endorsement) เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) และค ารับรอง (Warranties) ต่อไปนี้ 
 

CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
This insurance is subject to Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute 
Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09, Institute Classification Clauses 1/1/01 and Cargo ISM Endorsement 1/5/98 as 
attached. 
Excluding cover in respect of rust, oxidization, discolouration unless caused by a peril or risk allowed under 
Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09. 
Warranted shipped under-deck. 
The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 

 
 ข้อความ “The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy” ที่พิมพ์ไว้ด้าน
ใต้สุดของช่องนี้ในหน้าตารางกรมธรรม์เป็นการก ากับไว้ว่า บรรดาข้อก าหนดการประกันภัยสินค้า รวมทั้งใบสลักหลัง 
(หากมี) ที่แนบติดจะเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ดังนั้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขพิเศษอื่นใดของ
กรมธรรม์แต่ละฉบับย่อมอยู่ภายใต้บังคับตาม (is subject to) ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าและใบสลักหลังที่ต้อง
แนบติด (as attached) กรมธรรม์แต่ละฉบับนั้นๆ รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษและค ารับรองที่ระบุอยู่ในช่องของตาราง
กรมธรรม์นี้เท่านั้น 
 
1. ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นตามหมวดที่ 1-2 ภายใต้ข้อก้าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
 ข้อก าหนดการประกันภัยสินค้าของทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 มีการแบ่ง
หมวดหมู่ที่เหมือนกัน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดในลักษณะของหัวข้อบ่งชี้ชื่ อเรื่อง (Definitive Title) ประกอบด้วย 
19 ข้อย่อย (Clauses) หมวดที่ 1 เกี่ยวกับ “ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง” ส่วนหมวดที่ 2 เกี่ยวกับ 
“ข้อยกเว้น” (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 1: Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 1. ถึงข้อ 3. 
คือ 
  ข้อที่ 1. ข้อก าหนดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป 
  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
รายละเอียดมีดังนี้  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-43 
 

 

   1) ความเสียหายทั่วไป (General Average) เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าอันเป็น
ความเสียหายทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการเสียสละและ/หรือการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยจงใจหรือสมัครใจเป็นกรณีพิเศษและ
อย่างสมควรเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมที่ร่วมในการผจญภัยทางทะเลด้วยกัน ซึ่งจะสามารถเรียกให้มีการร่วมกัน
ชดเชยความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในการผจญภัยทางทะเลร่วมกัน ด้วยการ
จ่าย “ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution)” ตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
   ความเสียหายทั่วไป  มูลค่าเรือหรือทรัพย์สินของตน  
       มูลค่ารวมของเรือและทรัพยส์นิท้ังหมด  

 
 

   การคุ้มครองความเสียหายทั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์การคิดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัย 
เป็นการยอมรับข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง และในสัญญาชาร์เตอร์เรือ เช่นที่ก าหนดไว้ในใบตราส่งที่นิยมก าหนดให้ใช้
กฎ York-Antwerp Rules กับความเสียหายทั่วไป ทั้งนี้ เหตุผลที่ความเสียหายทั่วไปและการกู้ภัยสามารถรวมอยู่ใน
ข้อสัญญาเดียวกันได้ เนื่องจากกฎ Yok-Antwerp Rules ก่อนปี ค.ศ. 2004 จะนิยมให้ถือว่าค่าตอบแทนการกู้ภัย 
(Salvage Remuneration) ไม่ว่าจะมีสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยหรือไม่ หากเป็นการช่วยเหลือกู้ภัยเพื่อสงวนรักษา
ทรัพย์สินที่เผชิญภยันตรายทางทะเลร่วมกัน ค่ากู้ภัยนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General 
Average Expenditure) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปที่จะสามารถเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
จากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎ York-Antwerp Rules ดังนี้ 

(1)  ต้องมีภัยหรืออันตรายเกิดขึ้น (Peril of the Sea หรือ Danger)  
ก. ภัยนั้นต้องมีอยู่จริง 
ข. ไม่จ าเปน็ต้องเกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ใกล้ถึงตัว 

(2)  มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average Act) อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
การเสียสละเป็นพิเศษ (Extraordinary Sacrifices) เช่น การโยนของทิ้งลงทะเล (Jettison) เพื่อให้เรือเบาลง หรือการ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพิเศษ (Extraordinary Expenditure) เช่น การว่าจ้างเรือลากจูงเพื่อท าการลากจูงเรือ 
ที่บรรทุกสินค้าให้หลุดจากการเกยตื้นเพื่อประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมกัน 

(3)  การกระท าดังกล่าวต้องเป็นการจงใจหรือสมัครใจในการเสียสละหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็น
พิเศษและอย่างสมควร (Voluntarily Intentionally and Reasonably) และด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าความเสียหาย 
(Average) ที่จะนับว่าเป็นความเสียหายทั่วไปจะต้องเป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์เท่านั น 

(4)  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพย์สินที่ตกอยู่ในอันตรายในการเสี่ยงภัยร่วมกันให้รอด
ปลอดภัย (Preserving the Property Imperiled in the Common Adventure) 

(5)  ต้องส าเร็จ (Success) กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไปแล้ว ทั้งสินค้า
และเรือ และฝ่ายอื่นๆ ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียจะต้องรอดพ้นจากภยันตรายที่คุกคาม 
 

 

สว่นเฉลีย่ความเสียหายทั่วไป  =  
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  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-43 
 

 

   1) ความเสียหายทั่วไป (General Average) เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระท าอันเป็น
ความเสียหายทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการเสียสละและ/หรือการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยจงใจหรือสมัครใจเป็นกรณีพิเศษและ
อย่างสมควรเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมที่ร่วมในการผจญภัยทางทะเลด้วยกัน ซึ่งจะสามารถเรียกให้มีการร่วมกัน
ชดเชยความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในการผจญภัยทางทะเลร่วมกัน ด้วยการ
จ่าย “ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution)” ตามสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
   ความเสียหายทั่วไป  มูลค่าเรือหรือทรัพย์สินของตน  
       มูลค่ารวมของเรือและทรัพยส์นิท้ังหมด  

 
 

   การคุ้มครองความเสียหายทั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์การคิดส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัย 
เป็นการยอมรับข้อก าหนดในสัญญาขนส่ง และในสัญญาชาร์เตอร์เรือ เช่นที่ก าหนดไว้ในใบตราส่งที่นิยมก าหนดให้ใช้
กฎ York-Antwerp Rules กับความเสียหายทั่วไป ทั้งนี้ เหตุผลที่ความเสียหายทั่วไปและการกู้ภัยสามารถรวมอยู่ใน
ข้อสัญญาเดียวกันได้ เนื่องจากกฎ Yok-Antwerp Rules ก่อนปี ค.ศ. 2004 จะนิยมให้ถือว่าค่าตอบแทนการกู้ภัย 
(Salvage Remuneration) ไม่ว่าจะมีสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยหรือไม่ หากเป็นการช่วยเหลือกู้ภัยเพื่อสงวนรักษา
ทรัพย์สินที่เผชิญภยันตรายทางทะเลร่วมกัน ค่ากู้ภัยนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General 
Average Expenditure) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปที่จะสามารถเรียกให้มีการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
จากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎ York-Antwerp Rules ดังนี้ 

(1)  ต้องมีภัยหรืออันตรายเกิดขึ้น (Peril of the Sea หรือ Danger)  
ก. ภัยนั้นต้องมีอยู่จริง 
ข. ไม่จ าเปน็ต้องเกิดขึ้นในทันทีทันใด แต่ใกล้ถึงตัว 

(2)  มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average Act) อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
การเสียสละเป็นพิเศษ (Extraordinary Sacrifices) เช่น การโยนของทิ้งลงทะเล (Jettison) เพื่อให้เรือเบาลง หรือการ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นพิเศษ (Extraordinary Expenditure) เช่น การว่าจ้างเรือลากจูงเพื่อท าการลากจูงเรือ 
ที่บรรทุกสินค้าให้หลุดจากการเกยตื้นเพื่อประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมกัน 

(3)  การกระท าดังกล่าวต้องเป็นการจงใจหรือสมัครใจในการเสียสละหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็น
พิเศษและอย่างสมควร (Voluntarily Intentionally and Reasonably) และด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าความเสียหาย 
(Average) ที่จะนับว่าเป็นความเสียหายทั่วไปจะต้องเป็นผลมาจากการกระท้าของมนุษย์เท่านั น 

(4)  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพย์สินที่ตกอยู่ในอันตรายในการเสี่ยงภัยร่วมกันให้รอด
ปลอดภัย (Preserving the Property Imperiled in the Common Adventure) 

(5)  ต้องส าเร็จ (Success) กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไปแล้ว ทั้งสินค้า
และเรือ และฝ่ายอื่นๆ ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียจะต้องรอดพ้นจากภยันตรายที่คุกคาม 
 

 

สว่นเฉลีย่ความเสียหายทั่วไป  =  

 

2-42 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-42 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

  ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) ตามข้อก าหนดข้อ 1 (Risks Clause) ของข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.2 ข้างล่างนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 ภัยหรือความเสี่ยงภัยที่คุ้มครองตามข้อก้าหนดของหมวดที่ 1 
 

ภัยทีไ่ดร้ับความคุ้มครองใน ICC (A) 1/1/09 คือ All Risks (คุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด) 
กลุ่มแรก: ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 

(Reasonably Attributable to) 
ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 

1.1.1 ไฟไหมห้รือการระเบิด คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.2 เรือหรือยานไดเ้กิดการเกย เกยตื้น จม หรือล่ม คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยานหรือยานพาหนะกับ

วัตถุภายนอกอ่ืนใดนอกเหนือจากน้ า 
คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
 

1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า ไม่คุ้มครอง 
กลุ่มสอง: ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อนัมสีาเหตุมาจาก (Caused by) 

ภัยในข้อก้าหนด ICC (B) 1/1/09 ภัยในข้อก้าหนด ICC (C) 1/1/09 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป คุ้มครองเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ICC (B) 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ คุ้มครองเฉพาะการโยนทิ งทะเลเท่านั น 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปใน

เรือยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานท่ีที่เก็บรักษาสินค้า 

ไม่คุ้มครอง 
 
 

1.3 ความเสียหายสิ นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความ 
เสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการ 
บรรทุกขึ้นหรือการขนถ่ายลงจากเรือหรือยาน 

ไม่คุ้มครอง 

 

หมายเหตุ: ข้อก าหนดข้อ 1. (Risks Clause) ให้ความคุ้มครองในลักษณะความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของ
สินค้า แต่ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย 

 
  ข้อที่ 2. ข้อก าหนดความเสียหายทั่วไป (General Average Clause) ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยสินค้าต้องร่วมรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง และ/หรือ
ตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ของหมวดข้อยกเว้น 
  ทั้งข้อก าหนด ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ให้ความคุ้มครองของข้อก าหนด
ความเสียหายทั่วไปเหมือนๆ กัน ตามค าอธิบายเพื่อความเข้าใจดังนี้ 
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  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย (Both to Blame Collision Clause)” เป็นความ
คุ้มครองเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยสินค้าจากกรณีที่เรือโดนกันหรือชนกันแล้วผิดทั้งสองฝ่าย และผู้เอาประกันภัย
สินค้าสามารถเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายได้เต็มจ านวนจากเรือคู่กรณี (Colliding Ship หรือ Non-carrying 
Ship) ในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรือคู่กรณีก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องให้เรือล าที่ขนสินค้าของผู้เอาประกันภัย 
(Carrying Ship) ชดใช้คืน 50% ของความเสียหายเต็มที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย ส่งผลให้ฝ่ายเรือเร่ิมใส่ข้อสัญญา 
“Both to Blame Collision Clause” ในสัญญาใบตราส่ง ซี่งท าให้เรือล าที่ขนส่งสินค้าของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกให้เจ้าของสินค้าในเรือล าที่ขนส่ง ชดใช้ส่วนที่ตนได้จ่ายให้เรือคู่กรณีไป 50% ของความเสียหายนั้น  
 ดังนั้น ICC (A), (B), (C) 1/1/09 จึงก าหนดข้อก าหนดข้อ 3 นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเรียกร้องของ
ผู้ขนส่งที่ใช้สิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประกันภัยเอง 
 หมวดที่ 2: Exclusions (ข้อยกเว้น) ของข้อก าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ 
ตั้งแต่ข้อก าหนดที่ 4 ถึงข้อที่ 7 คือ (ดูหมวดข้อยกเว้นของ ICC (A) 1/1/09 ในภาคผนวก ก.) 

ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป 
ข้อที่ 5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม

ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง 
ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม 
ข้อที่ 7. ขอ้ก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยนัดหยุดงาน 
รายละเอียดมีดังนี ้

    ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusions Clause) ของ ICC (A) 1/1/09 
ประกอบด้วยข้อย่อย 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อยกเว้น 4.1  ไม่ให้คุ้มครองความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก 
(Attributable to) การกระท าโดยตั้งใจหรือจงใจของผู้เอาประกันภัย เช่น การท าลายสินค้าที่เอาประกันภัยเพื่อหวัง
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่การประกันวินาศภัยทุกประเภทยกเว้นความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายเช่นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.2 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
ตามปกติ (Ordinary) เช่น สินค้าพืชผลที่สูญเสียน้ าหนักและ/หรือปริมาณจากการคลายความชื้นออกในช่วงการขนส่ง 
หรือการสึกหรอตามปกติของสินค้า เช่น เครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.3 ซึ่งต้องการยกเว้นความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากความ
ไม่เพียงพอ (Insufficiency) หรือความไม่เหมาะสม (Unsuitability) ของการหีบห่อสินค้า (Packing) (ซึ่งหมายรวมถึง
การบรรจุและจัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์) หรือการตระเตรียมสินค้าเพื่ อการขนส่ง ให้พิจารณาประเด็นของ
ข้อยกเว้นดังนี้ 

(1)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้า หรือ การตระเตรียมสินค้า 
(Preparation) ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือ
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  ความเสียหายทั่วไป สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเพ่ือความเข้าใจได้ดงันี  
 

เกิดภัยหรืออันตรายทางทะเล 
(Peril or Sea Danger) 

  
มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป 

(General Average Act) 
  

การเสยีสละทรัพยส์ิน (Sacrifice) การก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (Expenditure) 
  
 - เป็นกรณีพเิศษ (Extraordinary) 

- โดยสมัครใจหรือจงใจ 
(Voluntarily/Intentionally) 

- อย่างสมควร (Reasonably) 
- เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน (Common Safety) 
- ส าเรจ็รอดพ้นจากภัย (Success) 

 
ความเสยีหายทั่วไป 
(General Average) 

 
2) ค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนดข้อ 2 นี้ หมายถึงเงินรางวัล 

(Award หรือ Reward) ที่จ่ายให้กับผู้ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvor) อันเป็นค่าตอบแทนในส่วนท่ีตกอยู่กับฝ่ายสินค้าที่ได้ 
ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะนิยมใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยที่เรียกว่า “Lloyd’s Standard Form of 
Salvage Agreement หรือ LOF” ซึ่งยึดหลัก “No Cure–No Pay” ตามหลักการดั้งเดิมที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะไม่ได้รับ
รางวัลเป็นค่ากู้ภัยหากการช่วยเหลือกู้ภัยใดกระท าไม่ส าเร็จ  
   หลักเกณฑ์ในเร่ืองของการช่วยเหลือกู้ภัยมีการน ามาบัญญัติไว้เป็นอนุสัญญา “Salvage Conven-
tion 1989” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550” 
ส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องความเสียหายท่ัวไป ประเทศไทยได้น ามาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจาก
ภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-44 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

  ความเสียหายทั่วไป สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเพ่ือความเข้าใจได้ดงันี  
 

เกิดภัยหรืออันตรายทางทะเล 
(Peril or Sea Danger) 

  
มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป 

(General Average Act) 
  

การเสยีสละทรัพยส์ิน (Sacrifice) การก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (Expenditure) 
  
 - เป็นกรณีพเิศษ (Extraordinary) 

- โดยสมัครใจหรือจงใจ 
(Voluntarily/Intentionally) 

- อย่างสมควร (Reasonably) 
- เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน (Common Safety) 
- ส าเรจ็รอดพ้นจากภัย (Success) 

 
ความเสยีหายทั่วไป 
(General Average) 

 
2) ค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนดข้อ 2 นี้ หมายถึงเงินรางวัล 

(Award หรือ Reward) ที่จ่ายให้กับผู้ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvor) อันเป็นค่าตอบแทนในส่วนท่ีตกอยู่กับฝ่ายสินค้าที่ได้ 
ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะนิยมใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยที่เรียกว่า “Lloyd’s Standard Form of 
Salvage Agreement หรือ LOF” ซึ่งยึดหลัก “No Cure–No Pay” ตามหลักการดั้งเดิมที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะไม่ได้รับ
รางวัลเป็นค่ากู้ภัยหากการช่วยเหลือกู้ภัยใดกระท าไม่ส าเร็จ  
   หลักเกณฑ์ในเร่ืองของการช่วยเหลือกู้ภัยมีการน ามาบัญญัติไว้เป็นอนุสัญญา “Salvage Conven-
tion 1989” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550” 
ส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องความเสียหายท่ัวไป ประเทศไทยได้น ามาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจาก
ภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 
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  ข้อที่ 3. ข้อก าหนด “เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย (Both to Blame Collision Clause)” เป็นความ
คุ้มครองเพื่อปกป้องผู้เอาประกันภัยสินค้าจากกรณีที่เรือโดนกันหรือชนกันแล้วผิดทั้งสองฝ่าย และผู้เอาประกันภัย
สินค้าสามารถเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายได้เต็มจ านวนจากเรือคู่กรณี (Colliding Ship หรือ Non-carrying 
Ship) ในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรือคู่กรณีก็จะใช้สิทธิฟ้องร้องให้เรือล าที่ขนสินค้าของผู้เอาประกันภัย 
(Carrying Ship) ชดใช้คืน 50% ของความเสียหายเต็มที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย ส่งผลให้ฝ่ายเรือเร่ิมใส่ข้อสัญญา 
“Both to Blame Collision Clause” ในสัญญาใบตราส่ง ซี่งท าให้เรือล าที่ขนส่งสินค้าของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
เรียกให้เจ้าของสินค้าในเรือล าที่ขนส่ง ชดใช้ส่วนที่ตนได้จ่ายให้เรือคู่กรณีไป 50% ของความเสียหายนั้น  
 ดังนั้น ICC (A), (B), (C) 1/1/09 จึงก าหนดข้อก าหนดข้อ 3 นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเรียกร้องของ
ผู้ขนส่งที่ใช้สิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประกันภัยเอง 
 หมวดที่ 2: Exclusions (ข้อยกเว้น) ของข้อก าหนด ICC (A), (B), (C) 1/1/09 ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ 
ตั้งแต่ข้อก าหนดที่ 4 ถึงข้อที่ 7 คือ (ดูหมวดข้อยกเว้นของ ICC (A) 1/1/09 ในภาคผนวก ก.) 

ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป 
ข้อที่ 5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความไม่เหมาะสม

ของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง 
ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม 
ข้อที่ 7. ขอ้ก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยนัดหยุดงาน 
รายละเอียดมีดังนี ้

    ข้อที่ 4. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusions Clause) ของ ICC (A) 1/1/09 
ประกอบด้วยข้อย่อย 7 ข้อ ดังนี้ 

ข้อยกเว้น 4.1  ไม่ให้คุ้มครองความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก 
(Attributable to) การกระท าโดยตั้งใจหรือจงใจของผู้เอาประกันภัย เช่น การท าลายสินค้าที่เอาประกันภัยเพื่อหวัง
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่การประกันวินาศภัยทุกประเภทยกเว้นความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายเช่นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.2 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
ตามปกติ (Ordinary) เช่น สินค้าพืชผลที่สูญเสียน้ าหนักและ/หรือปริมาณจากการคลายความชื้นออกในช่วงการขนส่ง 
หรือการสึกหรอตามปกติของสินค้า เช่น เครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.3 ซึ่งต้องการยกเว้นความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากความ
ไม่เพียงพอ (Insufficiency) หรือความไม่เหมาะสม (Unsuitability) ของการหีบห่อสินค้า (Packing) (ซึ่งหมายรวมถึง
การบรรจุและจัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์) หรือการตระเตรียมสินค้าเพื่ อการขนส่ง ให้พิจารณาประเด็นของ
ข้อยกเว้นดังนี้ 

(1)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้า หรือ การตระเตรียมสินค้า 
(Preparation) ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือ
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เกิดภัยหรืออันตรายทางทะเล 
(Peril or Sea Danger) 

  
มีการกระท าอันเป็นความเสียหายทั่วไป 

(General Average Act) 
  

การเสยีสละทรัพยส์ิน (Sacrifice) การก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย (Expenditure) 
  
 - เป็นกรณีพเิศษ (Extraordinary) 

- โดยสมัครใจหรือจงใจ 
(Voluntarily/Intentionally) 

- อย่างสมควร (Reasonably) 
- เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน (Common Safety) 
- ส าเรจ็รอดพ้นจากภัย (Success) 

 
ความเสยีหายทั่วไป 
(General Average) 

 
2) ค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อก าหนดข้อ 2 นี้ หมายถึงเงินรางวัล 

(Award หรือ Reward) ที่จ่ายให้กับผู้ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvor) อันเป็นค่าตอบแทนในส่วนที่ตกอยู่กับฝ่ายสินค้าที่ได้ 
ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลจะนิยมใช้แบบฟอร์มสัญญาช่วยเหลือกู้ภัยที่เรียกว่า “Lloyd’s Standard Form of 
Salvage Agreement หรือ LOF” ซึ่งยึดหลัก “No Cure–No Pay” ตามหลักการดั้งเดิมที่ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยจะไม่ได้รับ
รางวัลเป็นค่ากู้ภัยหากการช่วยเหลือกู้ภัยใดกระท าไม่ส าเร็จ  
   หลักเกณฑ์ในเร่ืองของการช่วยเหลือกู้ภัยมีการน ามาบัญญัติไว้เป็นอนุสัญญา “Salvage Conven-
tion 1989” ซึ่งประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์เรื่องนี้มาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550” 
ส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องความเสียหายท่ัวไป ประเทศไทยได้น ามาตราไว้ใน “พ.ร.บ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจาก
ภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547” 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ท าประกันภัยไว้ ตามหลักการของพาณิชยนาวีที่ยึดถือกันมาแต่อดีต การช่วยเหลือกู้ภัยถือเป็นการให้บริการโดยความ
สมัครใจเข้าช่วยเหลือหรือเข้าร่วมในการช่วยเหลือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากอุบัติภัยในการเดินเรือในทะเล และเมื่อรอด
พ้นจากอันตรายมาได้ ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยโดยสมัครใจมีสิทธิจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ
การช่วยเหลือไว้ได้ (Salved Property) ซึ่งรวมสินค้าด้วย จะต้องรับผิดในค่ากู้ภัย แต่จะไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน 
(รวมทั้งสินค้า) ที่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ที่คิดตามมูลค่า ณ เวลาที่การด าเนินการช่วยเหลือกู้ภัยนั้นได้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ 
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ข้อยกเว้น 4.7 ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือปรมาณู (ต่างจากการใช้ค าว่า “อาวุธสงครามใดๆ (any Weapon of War)” 
ในข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/82 ด้วยเหตุที่ก่อนปี ค.ศ. 1982 ประเทศมหาอ านาจบางประเทศเคยมีการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการสงครามบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค) รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ (Device) ที่ใช้การแตกตัว และ/หรือ
การรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกันหรือพลังหรือสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสี ก็รวมอยู่
ในความหมายของข้อยกเว้นนี้ด้วย 
 ส าหรับ ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะมีข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มขึ้นหนึ่งข้อ คือ ข้อยกเว้นความเสียหาย
ที่เกิดจาก “การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่เอาประกันภัย 
โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน (deliberate damage to or deliberate destruction of 
the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons)” โดย
ก าหนดไว้เป็นข้อยกเว้น 4.7 ส่วนข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/09 จะเป็นข้อยกเว้น 4.8 ของ ICC (B) 1/1/09 และ 
ICC (C) 1/1/09 
  ข้อที่  5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความ 
ไม่เหมาะสมของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง (Unseaworthiness and Unfitness 
Exclu-sion Clause) ข้อยกเว้นความคุ้มครองข้อนี้ก าหนดไว้เหมือนกันทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ 
ICC (C) 1/1/09 โดยแบ่งพิจารณาข้อยกเว้นเร่ืองนี้ไว้ 2 ประการดังนี้ 

ข้อยกเว้น 5.1.1 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสียความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายของวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันเกิดจากความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Unseaworthiness) ของเรือ (Vessel) หรือยาน 
(Craft) เนื่องจากกฎหมาย Marine Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906 ของประเทศอังกฤษ บัญญัติเป็นค ารับรอง
โดยปริยาย (Implied Warranty) ในมาตรา 39 (1) ให้เรือต้องมีสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย 
(Seaworthy) ในเวลาที่เริ่มต้นการเดินทางที่เอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy)  

แต่ด้วยการตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า ผู้เอาประกันภัยสินค้าโดยทั่วไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้
สภาพของเรือที่จะสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงสละประโยชน์จากการกระท าผิด  
ค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยของเรือ (waive any breach of the implied 
warranties of seaworthiness of the ship) รวมทั้งความเหมาะสมของเรือที่ใช้ขนวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ไปยัง
จุดหมายปลายทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 5.3 ด้วยผลของข้อก าหนด 5.3 นี้ท าให้ข้อยกเว้น 5.1.1 มีผลเป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึง (Privy to) สภาพที่ไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความ 
ไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่ท าการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยเข้าไปในเรือหรือยานที่ใช้บรรทุกสินค้า ตามข้อความ  
ที่ก าหนดไว้ช่วงท้ายของข้อ 5.1.1 

นอกจากนี้ ยังมีข้อก้าหนด 5.2 ไม่ให้ข้อยกเว้น 5.1.1 ใช้บังคับกับกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูก
โอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา เช่น ผู้ซื้อสินค้าโดยสุจริตโดยมิได้เก่ียวข้องกับการ
ท าสัญญาขนส่ง 
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ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนเร่ิมต้นการให้ความคุ้มครอง (or prior to the attachment of this insurance) 
หากกระท าโดยผู้รับจ้างอิสระ เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือผู้รับจัดการการขนส่งจะไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ 

(2)  ความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอของการหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าให้
พิจารณาว่าวัตถุที่เอาประกันภัยจะสามารถทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งได้หรือไม่ (to withstand the ordinary 
incidents of the insured transit)  

(3)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เพียงพอที่กระท าก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองเป็นข้อยกเว้นไม่ว่ากระท าโดยใคร 

ข้อยกเว้น 4.4 ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากการ
เสื่อมสภาพในตัวสินค้า เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสภาพได้เองหรือเกิดจากสภาพ
ตามธรรมชาติที่เสียหายได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ่านหินชนิดที่เกิดการสันดาปลุกไหม้ได้เอง (Spontaneous Combustion) 
ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายหรือความสูญเสียที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.5 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากความ
ล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เรือเกยตื้น เสียเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะ
สามารถกู้เรือให้รอดจากการเกยตื้น สินค้ามาถึงยังที่หมายปลายทางช้ากว่าก าหนด จึงมีการวางจ าหน่ายสินค้าช้ากว่า
ก าหนดทั้งที่สินค้ามิได้เสียหายแต่อย่างใด ท าให้สูญเสียการตลาดเพราะขายไม่ได้ราคา หรือกรณีที่มักเกิดกับสินค้าที่
เน่าเปื่อยได้เพราะเหตุมาช้ากว่าก าหนด ถูกยกเว้นทั้งจากข้อยกเว้น 4.4 และ 4.5 รวมกัน รวมทั้งการที่ผู้เอาประกันภัย
สินค้าจ าต้องเสียค่าเช่าโกดังนานกว่าปกติเพราะรอสินค้าที่มาล่าช้าเป็นต้น ล้วนเป็นตัวอย่า งของความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเว้นจากข้อยกเว้น 4.5 

อนึ่ง ข้อความ “ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น” ที่อยู่ในวงเล็บท้ายข้อยกเว้น
ข้อ 4.5 นี้ ต้องการสื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างความล่าช้าของการเดินทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี ยหาย
ทั่วไปที่คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดข้อ 2 ยังคงได้รับความคุ้มครอง เช่น ค่าเชื้อเพลิงและเสบียงกรังที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นหลัง
เหตุการณ์ความเสียหายทั่วไป จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นับเป็นความเสียหายทั่วไป ภายใต้กฎ York-Antwerp Rule  
เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.6 ร่างขึ้นใหม่แทนข้อยกเว้นเดียวกันของ ICC (A) 1/1/82 โดยหยิบยืมมาจากข้อยกเว้น 
4.6 ของ Institute Commodity Trade Clauses (A) 5/9/83 เพื่อให้เป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือการไม่สามารถ
ช้าระหนี  (Financial Default) ของเจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ จะเข้าข้อยกเว้นตาม
ข้อยกเว้น 4.6 นี้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รู้หรือควรจะได้รู้ในเวลาที่มีการบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ ว่า
ปัญหาทางการเงินของฝ่ายเรือดังกล่าวอาจก่ออุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติของเที่ยวเดินทางที่เอาประกันภัย เช่น 
เรืออาจถูกกัก (Arrested) ณ ท่าเรือระหว่างทางจากการใช้สิทธิของเจ้าหนี้  

ในวรรคสองของข้อยกเว้น 4.6 ยังขยายความให้เป็นคุณกับผู้รับโอนสัญญาประกันภัยที่ได้ซื้อหรือ
ตกลงที่จะซื้อสินค้าที่เอาประกันภัยโดยสุจริตตามสัญญาที่มีผลผูกพัน เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อให้ผู้รับโอนสัญญา
ประกันภัยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา โดยไม่ถูกยกเว้นความคุ้มครอง
จากข้อยกเว้นนี้ 
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ข้อยกเว้น 4.7 ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือปรมาณู (ต่างจากการใช้ค าว่า “อาวุธสงครามใดๆ (any Weapon of War)” 
ในข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/82 ด้วยเหตุที่ก่อนปี ค.ศ. 1982 ประเทศมหาอ านาจบางประเทศเคยมีการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการสงครามบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค) รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ (Device) ที่ใช้การแตกตัว และ/หรือ
การรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกันหรือพลังหรือสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสี ก็รวมอยู่
ในความหมายของข้อยกเว้นนี้ด้วย 
 ส าหรับ ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะมีข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มขึ้นหนึ่งข้อ คือ ข้อยกเว้นความเสียหาย
ที่เกิดจาก “การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่เอาประกันภัย 
โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน (deliberate damage to or deliberate destruction of 
the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons)” โดย
ก าหนดไว้เป็นข้อยกเว้น 4.7 ส่วนข้อยกเว้น 4.7 ของ ICC (A) 1/1/09 จะเป็นข้อยกเว้น 4.8 ของ ICC (B) 1/1/09 และ 
ICC (C) 1/1/09 
  ข้อที่  5. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยและความ 
ไม่เหมาะสมของเรือหรือยานพาหนะรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง (Unseaworthiness and Unfitness 
Exclu-sion Clause) ข้อยกเว้นความคุ้มครองข้อนี้ก าหนดไว้เหมือนกันทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ 
ICC (C) 1/1/09 โดยแบ่งพิจารณาข้อยกเว้นเร่ืองนี้ไว้ 2 ประการดังนี้ 

ข้อยกเว้น 5.1.1 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสียความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายของวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันเกิดจากความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย (Unseaworthiness) ของเรือ (Vessel) หรือยาน 
(Craft) เนื่องจากกฎหมาย Marine Insurance Act 1906 หรือ MIA 1906 ของประเทศอังกฤษ บัญญัติเป็นค ารับรอง
โดยปริยาย (Implied Warranty) ในมาตรา 39 (1) ให้เรือต้องมีสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย 
(Seaworthy) ในเวลาที่เริ่มต้นการเดินทางที่เอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage 
Policy)  

แต่ด้วยการตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า ผู้เอาประกันภัยสินค้าโดยทั่วไปแล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้
สภาพของเรือที่จะสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงสละประโยชน์จากการกระท าผิด  
ค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยของเรือ (waive any breach of the implied 
warranties of seaworthiness of the ship) รวมทั้งความเหมาะสมของเรือที่ใช้ขนวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ไปยัง
จุดหมายปลายทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด 5.3 ด้วยผลของข้อก าหนด 5.3 นี้ท าให้ข้อยกเว้น 5.1.1 มีผลเป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึง (Privy to) สภาพที่ไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความ 
ไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่ท าการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยเข้าไปในเรือหรือยานที่ใช้บรรทุกสินค้า ตามข้อความ  
ที่ก าหนดไว้ช่วงท้ายของข้อ 5.1.1 

นอกจากนี้ ยังมีข้อก้าหนด 5.2 ไม่ให้ข้อยกเว้น 5.1.1 ใช้บังคับกับกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูก
โอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา เช่น ผู้ซื้อสินค้าโดยสุจริตโดยมิได้เก่ียวข้องกับการ
ท าสัญญาขนส่ง 
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ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนเร่ิมต้นการให้ความคุ้มครอง (or prior to the attachment of this insurance) 
หากกระท าโดยผู้รับจ้างอิสระ เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือผู้รับจัดการการขนส่งจะไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ 

(2)  ความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอของการหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าให้
พิจารณาว่าวัตถุที่เอาประกันภัยจะสามารถทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งได้หรือไม่ (to withstand the ordinary 
incidents of the insured transit)  

(3)  การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ การหีบห่อสินค้าหรือการตระเตรียมสินค้าที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เพียงพอที่กระท าก่อนเร่ิมต้นความคุ้มครองเป็นข้อยกเว้นไม่ว่ากระท าโดยใคร 

ข้อยกเว้น 4.4 ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากการ
เสื่อมสภาพในตัวสินค้า เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสภาพได้เองหรือเกิดจากสภาพ
ตามธรรมชาติที่เสียหายได้ด้วยตัวเอง เช่น ถ่านหินชนิดที่เกิดการสันดาปลุกไหม้ได้เอง (Spontaneous Combustion) 
ล้วนเป็นตัวอย่างของความเสียหายหรือความสูญเสียที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้นนี้ 

ข้อยกเว้น 4.5 ไม่ให้คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากความ
ล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นมีสาเหตุมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เรือเกยตื้น เสียเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะ
สามารถกู้เรือให้รอดจากการเกยตื้น สินค้ามาถึงยังที่หมายปลายทางช้ากว่าก าหนด จึงมีการวางจ าหน่ายสินค้าช้ากว่า
ก าหนดทั้งที่สินค้ามิได้เสียหายแต่อย่างใด ท าให้สูญเสียการตลาดเพราะขายไม่ได้ราคา หรือกรณีที่มักเกิดกับสินค้าที่
เน่าเปื่อยได้เพราะเหตุมาช้ากว่าก าหนด ถูกยกเว้นทั้งจากข้อยกเว้น 4.4 และ 4.5 รวมกัน รวมทั้งการที่ผู้เอาประกันภัย
สินค้าจ าต้องเสียค่าเช่าโกดังนานกว่าปกติเพราะรอสินค้าที่มาล่าช้าเป็นต้น ล้วนเป็นตัวอย่า งของความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเว้นจากข้อยกเว้น 4.5 

อนึ่ง ข้อความ “ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น” ที่อยู่ในวงเล็บท้ายข้อยกเว้น
ข้อ 4.5 นี้ ต้องการสื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างความล่าช้าของการเดินทาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี ยหาย
ทั่วไปที่คุ้มครองภายใต้ข้อก าหนดข้อ 2 ยังคงได้รับความคุ้มครอง เช่น ค่าเชื้อเพลิงและเสบียงกรังที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นหลัง
เหตุการณ์ความเสียหายทั่วไป จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นับเป็นความเสียหายทั่วไป ภายใต้กฎ York-Antwerp Rule  
เป็นต้น 

ข้อยกเว้น 4.6 ร่างขึ้นใหม่แทนข้อยกเว้นเดียวกันของ ICC (A) 1/1/82 โดยหยิบยืมมาจากข้อยกเว้น 
4.6 ของ Institute Commodity Trade Clauses (A) 5/9/83 เพื่อให้เป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือการไม่สามารถ
ช้าระหนี  (Financial Default) ของเจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ จะเข้าข้อยกเว้นตาม
ข้อยกเว้น 4.6 นี้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รู้หรือควรจะได้รู้ในเวลาที่มีการบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ ว่า
ปัญหาทางการเงินของฝ่ายเรือดังกล่าวอาจก่ออุปสรรคต่อการเดินเรือตามปกติของเที่ยวเดินทางที่เอาประกันภัย เช่น 
เรืออาจถูกกัก (Arrested) ณ ท่าเรือระหว่างทางจากการใช้สิทธิของเจ้าหนี้  

ในวรรคสองของข้อยกเว้น 4.6 ยังขยายความให้เป็นคุณกับผู้รับโอนสัญญาประกันภัยที่ได้ซื้อหรือ
ตกลงที่จะซื้อสินค้าที่เอาประกันภัยโดยสุจริตตามสัญญาที่มีผลผูกพัน เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อให้ผู้รับโอนสัญญา
ประกันภัยสามารถใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยที่รับโอนมา โดยไม่ถูกยกเว้นความคุ้มครอง
จากข้อยกเว้นนี้ 
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ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7. ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 แบ่งเป็น 
4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานท่ีถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจาก

มูลเหตุชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  
  ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 1/1/09 
แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ  

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่าย 
อันเกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถึงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า 
“การกัก (Arrest)” ยังหมายถึง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว 
(Restrain)” และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่าง
การตรวจสอบตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-48 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  
  ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 1/1/09 
แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ  

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่าย 
อันเกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถึงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า 
“การกัก (Arrest)” ยังหมายถึง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว 
(Restrain)” และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่าง
การตรวจสอบตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 
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ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7. ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 แบ่งเป็น 
4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานท่ีถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจาก

มูลเหตุชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7. ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 แบ่งเป็น 
4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานที่ถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจาก

มูลเหตุชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  
  ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 1/1/09 
แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ  

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่าย 
อันเกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถึงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า 
“การกัก (Arrest)” ยังหมายถึง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว 
(Restrain)” และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่าง
การตรวจสอบตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ข้อยกเว้น 5.1.2 จะยกเว้นความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย หากเป็น
กรณีที่การบรรทุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะนั้น เป็นการด าเนินการ  

(1)  ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัย หรือ 
(2)  โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความ 

ไม่เหมาะสมเช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก (เช่น พบเห็นตู้คอนเทนเนอร์มีรูรั่วที่หลังคาก็ยังบรรทุกสินค้าเข้าไปในตู้คอน-
เทนเนอร์นั้น)  
  ข้อที่ 6. ข้อก าหนดว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงคราม (War Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากสงครามและอาวุธสงครามและอ่ืนๆ ซึ่ง ICC (A) 1/1/09 
แบ่งเป็นข้อย่อย 3 ข้อดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 6) 
 

 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของ  

พลเรือนอันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ที่กระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2  การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่

ตามมาจากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3  ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิ้งไว้ 

 
 

ข้อยกเว้น 6.1 เป็นข้อยกเว้นในกลุ่มภัยสงครามประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ก าลังและอาวุธยุทโธปกรณ์
ในการสู้รบและท าลายกัน ดังเช่นตัวอย่างของเรือสินค้าที่ถูกท าลายในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างประเทศอิรัก
และประเทศอิหร่าน 

ข้อยกเว้น 6.2 เก่ียวกับการกระท าทุกชนิดที่เป็นการยึดหรือเอาไปโดยศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่เข้า
ท าสงครามกัน รวมทั้งการเอาไปครอบครองโดยใช้ก าลัง และไม่คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่าย 
อันเกิดจากผลที่ตามมาของการกระท าเหล่านี้ รวมถึงผลจากความพยายามที่จะกระท าการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค าว่า 
“การกัก (Arrest)” ยังหมายถึง กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกักเรือ ในขณะที่ค าว่า “การหน่วงเหนี่ยว 
(Restrain)” และ “การยึดครอง (Detainment)” ยังหมายถึง การที่สินค้าถูกยึดหน่วงไว้โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่าง
การตรวจสอบตามกฎหมายศุลกากรด้วย  

อนึ่ง ส าหรับข้อยกเว้น 6.2 ของ ICC (A) 1/1/09 เท่านั้น จะมีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็น
โจรสลัด (Piracy Excepted)” ในวงเล็บหลังค าว่า การยึดครอง เพราะภัยที่เกิดจากการกระท าอันเป็นโจรสลัด เช่น 
การปล้นชิงเรือและ/หรือสินค้าเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks)” แต่ ICC (B) 
1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 ไม่คุ้มครองความเสี่ยงภัยนี  และไม่มีข้อความ “ยกเว้นการกระท้าอันเป็นโจรสลัด” 
ในข้อยกเว้น 6.2 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-49 
 

 

ข้อยกเว้น 6.3 เก่ียวกับอาวุธสงครามประเภทต่างๆ เช่น ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดที่หลงเหลือจากการ
เก็บกู้หลังสงคราม จึงอาจท าอันตรายกับเรือสินค้าที่เผอิญไปโดนอาวุธเหล่านี้หลังสงครามจบสิ้นไปแล้ว 
  ข้อที่ 7. ข้อก าหนดข้อยกเว้นภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Exclusion Clause) เป็นข้อยกเว้นไม่
คุ้มครองความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันมีสาเหตุมาจากการนัดหยุดงานและคนงานที่นัดหยุดงานและ
ความไม่สงบตลอดจนการก่อการร้ายและอ่ืนๆ ซึ่งทั้ง ICC (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 แบ่งเป็น 
4 ข้อย่อยเหมือนกันดังนี้ (จากภาคผนวก ก. ข้อ 7) 
 

 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจาก คนงานที่นัดหยุดงาน คนงานที่ถูกปิดงานงดจ้างหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจาก การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือน 

ลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของ หรือ

เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง 
ต่อรัฐบาลไม่ว่าจะตั้งขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ท่ีกระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 
 

ข้อยกเว้นข้อ 7.1 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่เกิดขึ้นจากบุคคล ได้แก่ คนงานที่นัดหยุดงาน (Strikers) 
ร่วมท าการนัดหยุดงาน (Strikes) เมื่อมีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ใม่อาจตกลงกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจรุกรามถึงขั้น
ท าลายทรัพย์สินและสินค้า (เช่น สินค้าในโกดังท่าเรือหรือสินค้าในรถบรรทุกที่วิ่งออกมาจากท่าเรือ) หากมีการปิด
ท่าเรือห้ามคนงานเข้าท างาน คนงานที่ถูกห้ามเข้าท างานเรียกว่า “Locked out Workmen” ข้อยกเว้นนี้ยังรวมถึง
บุคคลภายนอกที่สวมรอยเข้าร่วมการนัดหยุดงานของคนงาน และสาเหตุจากการจลาจลหรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้น
ต่อต้าน เมื่อมีผู้เข้าร่วมข้อพิพาทจนกลายเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าข้อพิพาททางแรงงาน 

ข้อยกเว้นข้อ 7.2 เป็นข้อยกเว้นความสูญเสียหรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจาก 
(Resulting from) ข้อ 7.1 เช่น สินค้าพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่เน่าเสียเพราะไม่สามารถน าออกมาจาก
ท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน ค่าเช่าโกดังท่าเรือที่เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการนัดหยุดงาน และหากเรือสินค้าตัดสินใจไม่ส่งมอบ
สินค้าเพราะเหตุเกิดการปิดท่าเรือที่มีการนัดหยุดงาน แต่ไปขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรืออ่ืนแทน ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
(Forwarding Charges) จากท่าเรืออ่ืนนั้นมายังท่าเรือปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการนัดหยุดงานจะถูกยกเว้นโดยข้อยกเว้น
ข้อ 7.2 นี้ 

ข้อยกเว้นข้อ 7.3 เป็นข้อยกเว้นจากภัยการก่อการร้ายตามนิยามของการก่อการร้ายในข้อยกเว้นนี้ 
ข้อยกเว้นข้อ 7.4 เป็นข้อยกเว้นจากภัยที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของบุคคลที่กระท าจาก

มูลเหตุชักจูงใจทางทางการเมือง หรือลัทธิหรือศาสนา 
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2. ข้อก้าหนดตามหมวดที่ 3-8 ของ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
ส าหรับข้อก าหนดทุกหมวดและทุกข้อย่อยของแต่ละหมวดตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8 ของข้อก าหนด ICC 

(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะเหมือนกันทุกข้อ รวมทั้งข้อความของ “หมายเหตุท้ายข้อก าหนด” 
และสามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
 หมวดที่ 3: Duration (ระยะเวลาคุ้มครอง) ประกอบด้วยข้อย่อย 3 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 8. ถึงข้อ 10. 
 ข้อ 8.  Transit Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการขนส่งที่จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่จากที่ใดจนถึงที่ใดและ
สิ้นสุดลงเมื่อใด เดิมเรียกข้อก าหนดนี้ว่า “Warehouse to Warehouse Clause” 
 ข้อ 9.  Termination of Contract of Carriage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการสิ้นสุดของสัญญาขนส่งซึ่ง
จะมีผลถึงการสิ้นสุดของระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
 ข้อ 10. Change of Voyage Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการเปลี่ยนการเดินทางหรือเที่ยวเดินทางของเรือ
หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่ 
 หมวดที่ 4: Claims (การเรียกร้อง) ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 11. ถึงข้อ 14. 
 ข้อ 11. Insurable Interest Clause ว่าด้วยข้อก าหนดส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ ซึ่งบังคับไว้
ว่าในเวลาที่เกิดการสูญเสีย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 12. Forwarding Charges Clause ว่าด้วยข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง 
 ข้อ 13. Constructive Total Loss Clause ว่าด้วยข้อก าหนดความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงซึ่งเป็นการ
ตีความว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงที่จะเรียกร้องได้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 14. Increased Value Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการประกนัภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินคา้ที่มกีารท า
ประกันภัยไว ้
 หมวดที่ 5: Benefit of Insurance (ประโยชน์จากการประกันภัย) มีเพียงข้อเดียวคือข้อ 15. 
 ข้อ 15. Not to Inure Clause ว่าด้วยข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้ขนส่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าหรือห้ามท าประกันภัยสินค้าเพื่อผู้ขนส่ง 
 หมวดที่ 6: Minimising Losses (การลดความสูญเสีย) ประกอบด้วยข้อย่อย 2 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 16. ถึง 
ข้อ 17. 
 ข้อ 16. Duty of Assured Clause ว่าด้วยข้อก าหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้างและตัวแทนของ
ผู้เอาประกันภัยในการด าเนินมาตรการที่สมควรเพื่อการรักษาสิทธิ 
 ข้อ 17. Waiver Clause ว่าด้วยข้อก าหนดสละประโยชน์เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิแก่ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัย
และผู้รับประกันภัย 
 หมวดที่ 7: Avoidance of Delay (การหลีกเลี่ยงความล่าช้า) มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 18. 
 ข้อ 18. Reasonable Despatch Clause ว่าด้วยข้อก าหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
กระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า 
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 เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจถึงความเหมือนกันและต่างกันในเรื่องข้อยกเว้นระหว่างข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09 กับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จึงแสดงการเปรียบเทียบโดยสรุปได้ตามตารางที่ 
2.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 
 

ข้อก้าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก้าหนด ICC (A) 1/1/09 
ข้อ 4.1–4.6 
ข้อ 4.7 
ข้อ 4.8 
ข้อ 5.1–5.2 
ข้อ 6.1–6.3  
 
 
ข้อ 7.1–7.3 

ใช้ร่วมกัน 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใช้ร่วมกัน 
ใช้ร่วมกัน แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกิดจากการกระท้าอัน 
เป็นโจรสลัด เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง  
(Piracy Excepted)  
ใช้ร่วมกัน 

ข้อ 4.7  (ของ ICC (B), (C) 1/1/09): deliberate damage to or deliberate destruction of the subject matter 
insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 
ค้าแปล: การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่เอาประกันภัย
 โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
หมายเหตุ: 1) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด “Institute Malicious Damage Clause” 
    1/8/82 เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้น 4.7 ภายใต้ข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ 
    ICC (C) 1/1/09 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
  2) กลุ่มของภัยสงคราม (War Risks) ทั้งสามกลุ่มที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 6. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
    1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยสงครามให้
    ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยสงครามตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ General 
    Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute War Clauses 
    (Cargo) 1/1/09 
 3) กลุ่มของภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Risks) ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 7. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
  1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยการนัดหยุดงาน
  ให้ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ 
  General Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute Strikes 
  Clauses (Cargo) 1/1/09 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจถึงความเหมือนกันและต่างกันในเรื่องข้อยกเว้นระหว่างข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09 กับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จึงแสดงการเปรียบเทียบโดยสรุปได้ตามตารางที่ 
2.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 
 

ข้อก้าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก้าหนด ICC (A) 1/1/09 
ข้อ 4.1–4.6 
ข้อ 4.7 
ข้อ 4.8 
ข้อ 5.1–5.2 
ข้อ 6.1–6.3  
 
 
ข้อ 7.1–7.3 

ใช้ร่วมกัน 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใช้ร่วมกัน 
ใช้ร่วมกัน แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกิดจากการกระท้าอัน 
เป็นโจรสลัด เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง  
(Piracy Excepted)  
ใช้ร่วมกัน 

ข้อ 4.7  (ของ ICC (B), (C) 1/1/09): deliberate damage to or deliberate destruction of the subject matter 
insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 
ค้าแปล: การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่เอาประกันภัย
 โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
หมายเหตุ: 1) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด “Institute Malicious Damage Clause” 
    1/8/82 เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้น 4.7 ภายใต้ข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ 
    ICC (C) 1/1/09 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
  2) กลุ่มของภัยสงคราม (War Risks) ทั้งสามกลุ่มที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 6. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
    1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยสงครามให้
    ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยสงครามตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ General 
    Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute War Clauses 
    (Cargo) 1/1/09 
 3) กลุ่มของภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Risks) ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 7. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
  1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยการนัดหยุดงาน
  ให้ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ 
  General Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute Strikes 
  Clauses (Cargo) 1/1/09 
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2. ข้อก้าหนดตามหมวดที่ 3-8 ของ ICC (A), (B), (C) 1/1/09 
ส าหรับข้อก าหนดทุกหมวดและทุกข้อย่อยของแต่ละหมวดตั้งแต่หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8 ของข้อก าหนด ICC 

(A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จะเหมือนกันทุกข้อ รวมทั้งข้อความของ “หมายเหตุท้ายข้อก าหนด” 
และสามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ (ดูภาคผนวก ก. ประกอบ)  
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สิ้นสุดลงเมื่อใด เดิมเรียกข้อก าหนดนี้ว่า “Warehouse to Warehouse Clause” 
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หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่ 
 หมวดที่ 4: Claims (การเรียกร้อง) ประกอบด้วยข้อย่อย 4 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 11. ถึงข้อ 14. 
 ข้อ 11. Insurable Interest Clause ว่าด้วยข้อก าหนดส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ ซึ่งบังคับไว้
ว่าในเวลาที่เกิดการสูญเสีย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 12. Forwarding Charges Clause ว่าด้วยข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง 
 ข้อ 13. Constructive Total Loss Clause ว่าด้วยข้อก าหนดความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงซึ่งเป็นการ
ตีความว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงที่จะเรียกร้องได้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ 14. Increased Value Clause ว่าด้วยข้อก าหนดการประกนัภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินคา้ที่มกีารท า
ประกันภัยไว ้
 หมวดที่ 5: Benefit of Insurance (ประโยชน์จากการประกันภัย) มีเพียงข้อเดียวคือข้อ 15. 
 ข้อ 15. Not to Inure Clause ว่าด้วยข้อก าหนดที่ห้ามมิให้ผู้ขนส่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าหรือห้ามท าประกันภัยสินค้าเพื่อผู้ขนส่ง 
 หมวดที่ 6: Minimising Losses (การลดความสูญเสีย) ประกอบด้วยข้อย่อย 2 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 16. ถึง 
ข้อ 17. 
 ข้อ 16. Duty of Assured Clause ว่าด้วยข้อก าหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและลูกจ้างและตัวแทนของ
ผู้เอาประกันภัยในการด าเนินมาตรการที่สมควรเพื่อการรักษาสิทธิ 
 ข้อ 17. Waiver Clause ว่าด้วยข้อก าหนดสละประโยชน์เพื่อมิให้เป็นการเสียสิทธิแก่ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัย
และผู้รับประกันภัย 
 หมวดที่ 7: Avoidance of Delay (การหลีกเลี่ยงความล่าช้า) มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 18. 
 ข้อ 18. Reasonable Despatch Clause ว่าด้วยข้อก าหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
กระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า 
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 เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจถึงความเหมือนกันและต่างกันในเรื่องข้อยกเว้นระหว่างข้อก าหนด ICC 
(A) 1/1/09 กับข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ ICC (C) 1/1/09 จึงแสดงการเปรียบเทียบโดยสรุปได้ตามตารางที่ 
2.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบข้อยกเว้นความคุ้มครองระหว่าง ICC (A), (B), (C) 
 

ข้อก้าหนด ICC (B) และ (C) 1/1/09 ข้อก้าหนด ICC (A) 1/1/09 
ข้อ 4.1–4.6 
ข้อ 4.7 
ข้อ 4.8 
ข้อ 5.1–5.2 
ข้อ 6.1–6.3  
 
 
ข้อ 7.1–7.3 

ใช้ร่วมกัน 
ไม่มี 
คือ ข้อ 4.7 ของ ICC (A) 
ใช้ร่วมกัน 
ใช้ร่วมกัน แต่ว่าข้อ 6.2 หากเกิดจากการกระท้าอัน 
เป็นโจรสลัด เฉพาะ ICC (A) จะให้ความคุ้มครอง  
(Piracy Excepted)  
ใช้ร่วมกัน 

ข้อ 4.7  (ของ ICC (B), (C) 1/1/09): deliberate damage to or deliberate destruction of the subject matter 
insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons 
 
ค้าแปล: การจงใจท าให้เสียหายหรือการจงใจท าลายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุที่เอาประกันภัย
 โดยการกระท าละเมิดของบุคคลใดๆ หรือบุคคลหลายคน 

 
หมายเหตุ: 1) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด “Institute Malicious Damage Clause” 
    1/8/82 เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ถูกยกเว้นตามข้อยกเว้น 4.7 ภายใต้ข้อก าหนด ICC (B) 1/1/09 และ 
    ICC (C) 1/1/09 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 
  2) กลุ่มของภัยสงคราม (War Risks) ทั้งสามกลุ่มที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 6. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
    1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยสงครามให้
    ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยสงครามตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ General 
    Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute War Clauses 
    (Cargo) 1/1/09 
 3) กลุ่มของภัยการนัดหยุดงาน (Strikes Risks) ที่เป็นข้อยกเว้นตามข้อก าหนดข้อ 7. ของ ICC (A), (B) และ (C) 
  1/1/09 เป็นภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยการนัดหยุดงาน
  ให้ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองภัยการนัดหยุดงานตามข้อก าหนด 2 ข้อ (คือ Risks Clause กับ 
  General Average Clause) ภายใต้หมวด “Risks Covered (ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง)” ของ Institute Strikes 
  Clauses (Cargo) 1/1/09 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.4  
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
   
  

การประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurance) ถือว่าเป็นการประกันภัย
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครอง
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย เช่น การขนส่งสินค้าเพื่อการ
ซื้อขายภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงสินค้า
ที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo Insurance) โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่
กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท าประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่
ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือ
แม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 
ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความ
เสียหายในระหว่างการขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศจึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งท่ีกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความ
คุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง 

ในปัจจุบันนี้การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเร่ิมมีบทบาทลดลงอย่างมากเนื่องจากเจ้าของสินค้า
มักผลักภาระการประกันภัยไปให้กับผู้ขนส่งสินค้าในรูปแบบของการประกันภัยความรับผิ ดของผู้ขนส่ง แต่การ
ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของ
สินค้าอย่างเต็มรูปแบบกว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะ
มีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ไม่เต็มมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ขนส่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
เร่ืองเบี้ยประกันภัยและการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะมีข้อยกเว้นมากกว่าการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศ 

ในส่วนของความคุ้มครองและข้อยกเว้นส าหรับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง ภายในประเทศนี้จะเหมือนกับ
การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งมาโดยทางเรือ ทางอากาศยานหรือยานพาหนะทางบก แต่ได้มี
การจัดท าเป็นภาษาไทยและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยหลายประการ เนื่องจากใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยมาเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณา หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขนส่ง
สินค้า โดยมิได้ใช้กฎหมายอังกฤษมาปรับใช้ดังเช่นกรณีของการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 
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 หมวดที่ 8: Law and Practice (กฎหมายและวิธีปฏิบัต)ิ มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 19. 
 ข้อ 19. English Law and Practice Clause ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติและกฎหมายประเทศอังกฤษที่
จะต้องน ามาบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันภัย  

 หมายเหตุท้ายข้อก้าหนด: ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางภายใต้ข้อ 10. มีพันธกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความ
คุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ 
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เรื่องที่ 2.4  
การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
   
  

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurance) ถือว่าเป็นการประกันภัย
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการให้ความคุ้มครอง
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่มีการขนส่งภายในอาณาเขตประเทศไทย เช่น การขนส่งสินค้าเพื่อการ
ซื้อขายภายในประเทศ การขนส่งสินค้าคงคลังในรูปแบบของโลจิสติกส์หรือการขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงสินค้า
ที่มีการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  กรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo Insurance) โดยซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ CIF แล้วก็ตาม แต่
กรมธรรม์ประกันภัยที่ทางผู้ขายในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการจัดท าประกันภัยให้นั้น จะให้ความคุ้มครองสถานที่
ปลายทางเพียงที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองไปจนถึงสถานที่สุดท้ายของผู้น าเข้า หรือ
แม้แต่การส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB หรือ CFR หรือเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 
ที่ผู้ส่งออกไม่มีหน้าที่ในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ส่งออกยังคงมีความเสี่ยงหากสินค้าได้รับความ
เสียหายในระหว่างการขนส่งจากโกดังไปยังเรือเดินสมุทรหรือเครื่องบินที่มารับสินค้า การประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศจึงเข้าไปมีบทบาทในการรับประกันภัยในช่วงของการขนส่งท่ีกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลให้ความ
คุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง 

ในปัจจุบันนี้การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเร่ิมมีบทบาทลดลงอย่างมากเนื่องจากเจ้าของสินค้า
มักผลักภาระการประกันภัยไปให้กับผู้ขนส่งสินค้าในรูปแบบของการประกันภัยความรับผิ ดของผู้ขนส่ง แต่การ
ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของ
สินค้าอย่างเต็มรูปแบบกว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะ
มีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ไม่เต็มมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ขนส่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
เร่ืองเบี้ยประกันภัยและการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมักจะมีข้อยกเว้นมากกว่าการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง
ภายในประเทศ 

ในส่วนของความคุ้มครองและข้อยกเว้นส าหรับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่ง ภายในประเทศนี้จะเหมือนกับ
การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งมาโดยทางเรือ ทางอากาศยานหรือยานพาหนะทางบก แต่ได้มี
การจัดท าเป็นภาษาไทยและมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยหลายประการ เนื่องจากใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยมาเป็นกฎหมายหลักในการพิจารณา หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขนส่ง
สินค้า โดยมิได้ใช้กฎหมายอังกฤษมาปรับใช้ดังเช่นกรณีของการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 
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 หมวดที่ 8: Law and Practice (กฎหมายและวิธีปฏิบัต)ิ มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อ 19. 
 ข้อ 19. English Law and Practice Clause ว่าด้วยข้อก าหนดวิธีปฏิบัติและกฎหมายประเทศอังกฤษที่
จะต้องน ามาบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันภัย  

 หมายเหตุท้ายข้อก้าหนด: ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยน
จุดหมายปลายทางภายใต้ข้อ 10. มีพันธกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความ
คุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ 
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เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นทรัพย์สินของสายการเดินเรือซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มิใช่เป็นของ
เจ้าของสินค้า โดยตู้คอนเทนเนอร์จะได้รับความคุ้มครองอยู่ในหมวดหนึ่งของการประกันภัยตัวเรืออยู่แล้วจึงไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองเพิ่มได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

3.2  ภัยที่คุ้มครองและขอบเขตความคุ้มครองของการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะให้ความ
คุ้มครองต่อการเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าและเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันน าความเสียหาย
หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภัยเหล่านี้อาจจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฟ้าผ่า ฝนตก หรือ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การลักขโมย การโจรกรรม การจี้ การปล้น การแตกหักของสินค้าอันเนื่องมาจาก
การขนถ่ายหรือยานพาหนะพลิกคว่ า เป็นต้น เมื่อภัยดังกล่าวเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นก็จะท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียต่อเจ้าของสินค้า ผู้ซื้อสินค้าหรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือสินค้านั้นได้ 

3.3  การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศนั้น จะก าหนดโดยใช้มูลค่าของ
การขนส่งในแต่ละรถบรรทุก เรือ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ส าหรับการขนส่งในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก  โดยยึดจากราย-
ละเอียดจากใบใบก ากับสินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ โดยทุนประกันภัยดังกล่าวอาจ
ก าหนดจากราคาสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้วหรืออาจเป็นราคาต้นทุนของสินค้านั้น ทางผู้รับประกันภัยก็สามารถพิจารณา
ได้ทั้งสองแบบ แต่จะต้องมีการชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย  

ส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว เมื่อสินค้า 
ออกจากโรงงานและการก าหนดทุนประกันภัยนี้จะต้องเป็นราคาที่แท้จริง ไม่สูงหรือไม่ต่ ากว่าราคาสินค้าที่เป็นจริง  
หากก าหนดทุนประกันภัยที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง จะต้องใช้กฎเกณฑ์การเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในกรณี
การเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่เอาประกันภัย  

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ได้มีการระบุหลักการในการก าหนดทุนประกันภัยไว้สองแบบ
ด้วยกัน ดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบขนส่งเฉพาะเท่ียวหรือแบบรายเที่ยว จะยึดจากจ านวนทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  2)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีจะยึดทุนประกันภัยจากการขนส่งในแต่ละ
เที่ยวการขนส่ง ดังที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งมา แต่จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มีการระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอท า
ประกันภัยเพิ่มจ านวนเงินที่จะให้คุ้มครองนอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัยส าหรับทุนประกันภัยในส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวม
ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งกับส่วนที่ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มนั้นเป็นจ านวน
เงินเอาประกันภัยเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้แจ้งก็จะยึดตามราคาในใบก ากับสินค้าหรือใบส่งของหรือเอกสารใน
ลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาเช่นนั้นก็ให้ใช้ราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้น แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามเอกสารแนบท้าย 
 

 

2-54 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ  
 การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง ถือเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละครั้ง และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะ และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
หรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2.  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัยคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและมีหน้าที่ในการแจ้ง
รายละเอียดอันเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สิน สิ่งของหรือสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่มีการขนส่งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นและมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดทรัพย์สิน มูลค่า เส้นทางการขนส่งและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นต่อการพิจารณา
รับประกันภัยตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน  
 
3. ความคุ้มครอง 

3.1  การพิจารณาว่าวัตถุหรือทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยได้นั้น หากถือตามหลักเกณฑ์ของการประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะหมายถึง “สินค้าที่เอาประกันภัย” ซึ่งอาจรวมถึงสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นทรัพย์สินของสายการเดินเรือซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มิใช่เป็นของ
เจ้าของสินค้า โดยตู้คอนเทนเนอร์จะได้รับความคุ้มครองอยู่ในหมวดหนึ่งของการประกันภัยตัวเรืออยู่แล้วจึงไม่สามารถ
ให้ความคุ้มครองเพิ่มได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

3.2  ภัยที่คุ้มครองและขอบเขตความคุ้มครองของการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะให้ความ
คุ้มครองต่อการเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าและเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันน าความเสียหาย
หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภัยเหล่านี้อาจจะเป็นภัยจากธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฟ้าผ่า ฝนตก หรือ
ภัยจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การลักขโมย การโจรกรรม การจี้ การปล้น การแตกหักของสินค้าอันเนื่องมาจาก
การขนถ่ายหรือยานพาหนะพลิกคว่ า เป็นต้น เมื่อภัยดังกล่าวเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้นก็จะท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียต่อเจ้าของสินค้า ผู้ซื้อสินค้าหรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือสินค้านั้นได้ 

3.3  การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศนั้น จะก าหนดโดยใช้มูลค่าของ
การขนส่งในแต่ละรถบรรทุก เรือ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ ส าหรับการขนส่งในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก  โดยยึดจากราย-
ละเอียดจากใบใบก ากับสินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ โดยทุนประกันภัยดังกล่าวอาจ
ก าหนดจากราคาสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้วหรืออาจเป็นราคาต้นทุนของสินค้านั้น ทางผู้รับประกันภัยก็สามารถพิจารณา
ได้ทั้งสองแบบ แต่จะต้องมีการชี้แจงกันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย  

ส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว เมื่อสินค้า 
ออกจากโรงงานและการก าหนดทุนประกันภัยนี้จะต้องเป็นราคาที่แท้จริง ไม่สูงหรือไม่ต่ ากว่าราคาสินค้าที่เป็นจริง  
หากก าหนดทุนประกันภัยที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง จะต้องใช้กฎเกณฑ์การเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ในกรณี
การเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่เอาประกันภัย  

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ ได้มีการระบุหลักการในการก าหนดทุนประกันภัยไว้สองแบบ
ด้วยกัน ดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบขนส่งเฉพาะเท่ียวหรือแบบรายเที่ยว จะยึดจากจ านวนทุนประกันภัยท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
  2)  กรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา การก าหนดทุนประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีจะยึดทุนประกันภัยจากการขนส่งในแต่ละ
เที่ยวการขนส่ง ดังที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งมา แต่จะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มีการระบุ
ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอท า
ประกันภัยเพิ่มจ านวนเงินที่จะให้คุ้มครองนอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์และผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัยส าหรับทุนประกันภัยในส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวม
ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งกับส่วนที่ผู้ เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มนั้นเป็นจ านวน
เงินเอาประกันภัยเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้แจ้งก็จะยึดตามราคาในใบก ากับสินค้าหรือใบส่งของหรือเอกสารใน
ลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาเช่นนั้นก็ให้ใช้ราคาตลาดของสินค้าชนิดนั้น แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับ
ผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามเอกสารแนบท้าย 
 

 

2-54 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ  
 การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง ถือเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 

1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละครั้ง และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะ และจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
หรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2.  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัยคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและมีหน้าที่ในการแจ้ง
รายละเอียดอันเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สิน สิ่งของหรือสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่มีการขนส่งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นและมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดทรัพย์สิน มูลค่า เส้นทางการขนส่งและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นต่อการพิจารณา
รับประกันภัยตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน  
 
3. ความคุ้มครอง 

3.1  การพิจารณาว่าวัตถุหรือทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยได้นั้น หากถือตามหลักเกณฑ์ของการประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จะหมายถึง “สินค้าที่เอาประกันภัย” ซึ่งอาจรวมถึงสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัยและรายละเอียดการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต 
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  4.8  การจงใจกระท าละเมิดของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระท าละเมิด
ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ถูกท าลาย
หรือได้รับเสียหาย  
  4.9  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่
กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
การแตกตัวหรือการระเบิดของสารกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
  4.10  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
อ่ืนใดโดยไม่ต้องค านึงว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ท าขึ้นก่อนหรือหลังกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน เว้นแต่ความ
เสียหายหรือความสูญเสียจะมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ความเสียหายหรือความสูญเสีย
ส่วนที่เหลือจะได้รับการพิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  4.11  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่
เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น  
 
5. เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ถือเป็นกรมธรรม์ฉบับมาตรฐาน
และใช้กันอยู่ภายในประเทศไทยโดยที่เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงมาจากกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่เม่ือปี 2550 เพื่อให้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเกิดความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งอันเป็นลักษณะ “โลจิสติกส์” ในปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นสองลักษณะคือ การประกันภัยแบบก าหนดระยะเวลา และการประกันภัยแบบ
เฉพาะเที่ยว ซึ่งการประกันภัยทั้งในแบบก าหนดระยะเวลาและการประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยวนี้ สามารถแบ่งความ
คุ้มครองออกได้เป็นสองลักษณะคือ ความคุ้มครอง “แบบเสี่ยงภัยทุกชนิด” และ ความคุ้มครอง “แบบระบุภัย”  

5.1  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด ถือเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีความ
ครอบคลุมต่อกรณีการเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่กว้างที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหาย หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก  
  2)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้ง
ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 5.2  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับแบบระบุภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียของสินค้าที่ท า
การขนส่งอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 
โดยแยกความคุ้มครองเป็นแต่ละประเภทของภัยได้ ดังนี้  
 

 

2-56 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 3.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าในระหว่างการขนส่ง 
    1)  ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งได้มีการสลัก
หลังโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืนและบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีส่วนได้เสียในสินค้าที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย ผู้รับประกนภัยจะชดใช้ให้แก่บุคคลนั้นแทน 
  2)  ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ แท้จริง
ของสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือชดใช้ตามส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณี
เป็นความเสียหายหรือความสูญเสียแต่เพียงบางส่วน หากปรากฏว่าสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละคร้ังนั้นมีมูลค่าที่
แท้จริงสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและผู้เอา
ประกันภัยต้องรับภาระร่วมเฉลี่ยความเสียหายหรือความสูญเสียตามส่วน 
  3)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือความสูญเสียเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะได้รับการพิจารณาชดใช้ต่อเมื่อความเสียหายหรือความสูญเสียสิ้นเชิงอย่างแท้จริง เป็นที่ปรากฏชัดว่า 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อรวมกับความ
เสียหายหรือความสูญเสียแล้วเกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อยกเว้นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด
และเงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย  
 4.1  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสงคราม ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล 
การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
 4.2  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง เสื่อมสภาพหรือ 
ไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
 4.3  การบรรทุก การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หากว่าผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพเช่นว่านั้นในเวลาที่ส่งมอบสินค้าที่เอาประกันภัย
ให้แก่ผู้ขนส่ง 
 4.4  การเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นเอง 
  4.5  การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้าที่เอา
ประกันภัย 
  4.6  การบรรจุ สภาพหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
  4.7  ความชักช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบ
ชักช้า 
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  4.8  การจงใจกระท าละเมิดของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระท าละเมิด
ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ถูกท าลาย
หรือได้รับเสียหาย  
  4.9  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่
กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
การแตกตัวหรือการระเบิดของสารกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 
  4.10  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
อ่ืนใดโดยไม่ต้องค านึงว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ท าขึ้นก่อนหรือหลังกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน เว้นแต่ความ
เสียหายหรือความสูญเสียจะมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืน ความเสียหายหรือความสูญเสีย
ส่วนที่เหลือจะได้รับการพิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  4.11  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่
เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น  
 
5. เงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ถือเป็นกรมธรรม์ฉบับมาตรฐาน
และใช้กันอยู่ภายในประเทศไทยโดยที่เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงมาจากกรมธรรม์ประกันภัย
การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่เม่ือปี 2550 เพื่อให้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเกิดความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งอันเป็นลักษณะ “โลจิสติกส์” ในปัจจุบัน โดยได้มี
การจัดกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นสองลักษณะคือ การประกันภัยแบบก าหนดระยะเวลา และการประกันภัยแบบ
เฉพาะเที่ยว ซึ่งการประกันภัยทั้งในแบบก าหนดระยะเวลาและการประกันภัยแบบเฉพาะเที่ยวนี้ สามารถแบ่งความ
คุ้มครองออกได้เป็นสองลักษณะคือ ความคุ้มครอง “แบบเสี่ยงภัยทุกชนิด” และ ความคุ้มครอง “แบบระบุภัย”  

5.1  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด ถือเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่มีความ
ครอบคลุมต่อกรณีการเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่กว้างที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดของเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหาย หรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก  
  2)  ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้ง
ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัย
จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 5.2  เงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับแบบระบุภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียของสินค้าที่ท า
การขนส่งอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่างๆ ตามท่ีได้มีการระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย 
โดยแยกความคุ้มครองเป็นแต่ละประเภทของภัยได้ ดังนี้  
 

 

2-56 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 3.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าในระหว่างการขนส่ง 
    1)  ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เว้นแต่ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ซึ่งได้มีการสลัก
หลังโอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืนและบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีส่วนได้เสียในสินค้าที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย ผู้รับประกนภัยจะชดใช้ให้แก่บุคคลนั้นแทน 
  2)  ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ แท้จริง
ของสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือชดใช้ตามส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณี
เป็นความเสียหายหรือความสูญเสียแต่เพียงบางส่วน หากปรากฏว่าสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละคร้ังนั้นมีมูลค่าที่
แท้จริงสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและผู้เอา
ประกันภัยต้องรับภาระร่วมเฉลี่ยความเสียหายหรือความสูญเสียตามส่วน 
  3)  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือความสูญเสียเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะได้รับการพิจารณาชดใช้ต่อเมื่อความเสียหายหรือความสูญเสียสิ้นเชิงอย่างแท้จริง เป็นที่ปรากฏชัดว่า 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือค่าซ่อมแซมความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อรวมกับความ
เสียหายหรือความสูญเสียแล้วเกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อยกเว้นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ถือเป็นข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด
และเงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย  
 4.1  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสงคราม ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล 
การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
 4.2  ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เสื่อมสภาพหรือ 
ไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
 4.3  การบรรทุก การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หากว่าผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพเช่นว่านั้นในเวลาที่ส่งมอบสินค้าที่เอาประกันภัย
ให้แก่ผู้ขนส่ง 
 4.4  การเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นเอง 
  4.5  การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้าที่เอา
ประกันภัย 
  4.6  การบรรจุ สภาพหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
  4.7  ความชักช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบ
ชักช้า 
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
และการออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา 

รับประกันภัย 
ส้าหรับออกกรม 
ธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    

 

2-58 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

  1)  อัคคีภัย การระเบิดและฟ้าผ่า 
  2)  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน หรือโดนกับยานพาหนะ
อ่ืน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
ด้วย 
  3)  เรือจมหรือเกยต้ืน เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลาก  หรือรถพ่วงพลิกคว่ า
หรือตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง  
  4)  ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เงื่อนไขพิเศษและเอกสารแนบท้าย  
 6.1  เงื่อนไขพิเศษ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย กรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถรับประกันภัยในความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิดได้หรือผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะ
ประหยัดเบี้ยประกันภัย อันเนื่องมาจากสินค้าบางประเภทจะมีความเสียหายได้ยาก ผู้เอาประกันภัยมักหันมาท า
ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขในแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นแต่ละประเภทของภัยตามความ 
จ าเป็นได้ ซึ่งมีรายละเอียดของภัยเพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้  
  1)  การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัย
ได้ถูกขนถ่ายออกจากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
  2)  การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
ณ จุดเกิดอุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
  3)  การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
  4)  การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอ่ืนใดรั่วไหล
เข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
  5)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้
ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
  6)  การจลาจล การนัดหยุดงาน และการปิดงานงดจ้าง ซึ่งภัยที่เกิดจากการจลาจลการนัดหยุดงานและ
การปิดงานงดจ้างนี้ ตามปกติจะเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นทั้งการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขเสี่ยงภัยทุกชนิดและ
เงื่อนไขแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยการยินยอมจากผู้รับประกันภัยโดยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ มตาม
ความเหมาะสม 
 6.2  เอกสารแนบท้าย นอกจากจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการและข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีการจัดท าเอกสารแนบท้ายต่างๆ เพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
และการออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา 

รับประกันภัย 
ส้าหรับออกกรม 
ธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
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12.  หนังสือแสดงตนตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด    
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
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2-58 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

  1)  อัคคีภัย การระเบิดและฟ้าผ่า 
  2)  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน หรือโดนกับยานพาหนะ
อ่ืน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
ด้วย 
  3)  เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลาก  หรือรถพ่วงพลิกคว่ า
หรือตกถนน ตกสะพานหรือตกไหล่ทาง  
  4)  ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เงื่อนไขพิเศษและเอกสารแนบท้าย  
 6.1  เงื่อนไขพิเศษ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยแบบระบุภัย กรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถรับประกันภัยในความคุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิดได้หรือผู้เอาประกันภัยต้องการที่จะ
ประหยัดเบี้ยประกันภัย อันเนื่องมาจากสินค้าบางประเภทจะมีความเสียหายได้ยาก ผู้เอาประกันภัยมักหันมาท า
ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขในแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นแต่ละประเภทของภัยตามความ 
จ าเป็นได้ ซึ่งมีรายละเอียดของภัยเพิ่มพิเศษดังต่อไปนี้  
  1)  การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัย
ได้ถูกขนถ่ายออกจากยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  
ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
  2)  การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
ณ จุดเกิดอุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
  3)  การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
  4)  การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอ่ืนใดรั่วไหล
เข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
  5)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้
ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
  6)  การจลาจล การนัดหยุดงาน และการปิดงานงดจ้าง ซึ่งภัยที่เกิดจากการจลาจลการนัดหยุดงานและ
การปิดงานงดจ้างนี้ ตามปกติจะเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นทั้งการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขเสี่ยงภัยทุกชนิดและ
เงื่อนไขแบบระบุภัย แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยการยินยอมจากผู้รับประกันภัยโดยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ มตาม
ความเหมาะสม 
 6.2  เอกสารแนบท้าย นอกจากจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการและข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีการจัดท าเอกสารแนบท้ายต่างๆ เพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยมาตรฐาน ซึ่งมีเอกสารแนบต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ  
(สค. 1) 

2)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่
เอาประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 

3)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ย
ประกันภัยชั่วคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 

4)  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเงื่อนไขการเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 

(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จาก
ภาคผนวก ข.) 
 
7. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ ขนส่งภายในประเทศ จ าเป็นต้องใช้
รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
และการออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละคร้ังและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะโดยรวมถึงจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย (ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะมี
การให้ความคุ้มครองเรื่องการส่งมอบชักช้าไว้ด้วย ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศไม่ได้มีการ
ขยายความคุ้มครองไว้ อันเนื่องจากว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครอง “ความรับผิด” ของผู้ขนส่งสินค้า  
ซึ่งการส่งมอบชักช้าถือเป็นหนึ่งในความรับผิดที่ผู้ขนส่งพึงต้องมีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปหรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดการประกันภัย
ตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน โดยการ
ประกันภัยประเภทนี้จะเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อให้มีการแยกกรมธรรม์กันอย่างเด็ดขาดระหว่าง
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าและกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในการตีความ
ด้านความคุ้มครองและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 
3. ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าจะมีความคุ้มครองที่เป็นการเฉพาะ โดยให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้า กรณีที่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้ารับสินค้าไว้ในครอบครองและในระหว่างการขนส่งท าให้เกิดความ
เสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่ง ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียนั้น
ตามกฏหมายและเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียด
ของความคุ้มครองดังนี้  
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เรื่องที่ 2.5  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 
   
  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท า
ขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurace) มาปรับใช้ ในบางหมวดของ
ความคุ้มครอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแก้ไขในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย 
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับ
ด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ออกมาใหม่ ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตรงตามที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องการ เพื่อสามารถตอบสนองและช่วยประคองธุรกิจด้านการขนส่ง
สินค้าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัดและเพื่อช่วยท าให้ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าของประเทศไทย สามารถ
ขยายตัวและแข่งขันกับธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าของต่างชาติที่ได้ขยายธุรกิจเชิงรุกมายังประเทศไทยได้ ในเรื่อง 
ข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากแต่เดิมนั้นไม่มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทนี้ออกมาในตลาดประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองส าหรับผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้าภายใต้กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศด้วย ท าให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดข้อสงสัยในการให้ความ
คุ้มครองรวมถึงข้อสงสัยในการตีความในชั้นศาล เพราะการประกันภัยในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งสนิค้านัน้แต่เดิมนัน้ไม่มี
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้ แต่ไปอาศัยความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จึงได้
เกิดข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ  
ผู้ขนส่งนี้จะจัดท าออกมาหลายปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงท าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัยยังคงตีความ
เนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยไม่กระจ่างแจ้งเท่าที่ควร จึงเป็นผลท าให้เกิดความสับสนในการพิจารณาด้านเงื่อนไข
ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยรวมถึง
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี  
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองและใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึง ถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 
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1.2  “บริษัท” หมายถึง ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
1.3  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
1.4  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด” หมายถึง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุ 

แต่ละคร้ังและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะโดยรวมถึงจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องและต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย (ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะมี
การให้ความคุ้มครองเรื่องการส่งมอบชักช้าไว้ด้วย ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศไม่ได้มีการ
ขยายความคุ้มครองไว้ อันเนื่องจากว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครอง “ความรับผิด” ของผู้ขนส่งสินค้า  
ซึ่งการส่งมอบชักช้าถือเป็นหนึ่งในความรับผิดที่ผู้ขนส่งพึงต้องมีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) 

1.5  “จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม” หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดส าหรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ยังเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปหรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่าง
ระยะเวลาประกันภัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

1.6  “ยานพาหนะขนส่ง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ตามลักษณะการระบุยานพาหนะขนส่งที่
ก าหนดไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของรายละเอียดการประกันภัย
ตามที่ผู้รับประกันภัยต้องการและต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน โดยการ
ประกันภัยประเภทนี้จะเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อให้มีการแยกกรมธรรม์กันอย่างเด็ดขาดระหว่าง
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าและกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้รับจ้างขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการสับสนในการตีความ
ด้านความคุ้มครองและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 
3. ความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าจะมีความคุ้มครองที่เป็นการเฉพาะ โดยให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้า กรณีที่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้ารับสินค้าไว้ในครอบครองและในระหว่างการขนส่งท าให้เกิดความ
เสียหายหรือความสูญเสียต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่ง ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียนั้น
ตามกฏหมายและเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียด
ของความคุ้มครองดังนี้  
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เรื่องที่ 2.5  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 
   
  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท า
ขึ้นมาใหม่โดยใช้เงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ แบบเฉพาะส าหรับประเทศไทย โดยได้น าเนื้อหาสาระต่างๆ ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Cargo Insurace) มาปรับใช้ ในบางหมวดของ
ความคุ้มครอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแก้ไขในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าเท่านั้น ถือเป็นการประกันภัย 
ค้ าจุนอย่างหนึ่งโดยให้ความคุ้มครองต่อการเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับ
ด าเนินการขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่ง 

การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ออกมาใหม่ ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มครองตรงตามที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องการ เพื่อสามารถตอบสนองและช่วยประคองธุรกิจด้านการขนส่ง
สินค้าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัดและเพื่อช่วยท าให้ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าของประเทศไทย สามารถ
ขยายตัวและแข่งขันกับธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าของต่างชาติที่ได้ขยายธุรกิจเชิงรุกมายังประเทศไทยได้ ในเรื่อง 
ข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากแต่เดิมนั้นไม่มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทนี้ออกมาในตลาดประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองส าหรับผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้าภายใต้กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศด้วย ท าให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดข้อสงสัยในการให้ความ
คุ้มครองรวมถึงข้อสงสัยในการตีความในชั้นศาล เพราะการประกันภัยในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งสนิค้านัน้แต่เดิมนัน้ไม่มี
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้ แต่ไปอาศัยความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ จึงได้
เกิดข้อขัดแย้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ  
ผู้ขนส่งนี้จะจัดท าออกมาหลายปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงท าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัยยังคงตีความ
เนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยไม่กระจ่างแจ้งเท่าที่ควร จึงเป็นผลท าให้เกิดความสับสนในการพิจารณาด้านเงื่อนไข
ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยรวมถึง
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โดยมี  
ค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความรวมถึง ใบค าขอเอาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อก าหนด เอกสารแนบ ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรองและใบสลักหลังของกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึง ถือ
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน 
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1)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดตามราคาที่แท้จริงของสินค้า โดยหลักเกณฑ์ของการก าหนด
วงเงินจ ากัดความรับผิดในลักษณะนี้ มีหลักการก าหนดโดยใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ท าการขนส่ง 
ดังเช่นการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ โดยตามปกติแล้วจะยึดราคาสินค้าจากรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
ใบตราส่ง ใบก ากับสินค้าหรือเอกสารการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจจะเป็นมูลค่าสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้ว
หรืออาจเป็นเพียงราคาต้นทุน โดยการที่จะก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าจากฐานราคาใด ก็จะต้องมีการชี้แจง
กันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งตามปกติส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว ก่อนหน้าที่จะมีการขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน 

2)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าทีแ่ท้จริงของสินค้า ซึ่งการก าหนดวงเงิน
จ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่แทจ้ริงของสินค้า เรียกตามศัพท์ประกันภัยว่าความเสียหายส่วนแรก (First 
Loss Basis) นี้ จะเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนตามราคาทีแ่ท้จริงของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่รับจ้างขนส่ง โดยจะก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดไว้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความประหยัด
เร่ืองเบี้ยประกันภัย แต่มีผลเสียคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับภาระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าในส่วนที่เกินจากความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไว้เองในกรณีที่สินค้าที่รับขนนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงที่สูงกว่าวงเงินจ ากัดความรับผิดที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ไว้มาก เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งเครื่องจักรที่มีราคาสิบล้านบาท แต่ขอเอา
ประกันภัยไว้เพียงหนึ่งล้านบาทต่อการเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ซึ่งหากมีความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเครื่องจักรนั้น 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระในค่าสินไหมทดแทนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างมาก 

3.5  การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ สามารถ
ก าหนดได้ไปตามแต่ละประเภทของเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว จ านวนเงินเอาประกันภัยก็คือ จ านวน
จ ากัดความรับผิดดังที่ได้มีการระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา
หนึ่งปี จะก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดในแต่ละเที่ยวการขนส่งตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง แต่จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดรวม จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
ยานพาหนะตามท่ีได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์-
อักษรเพื่อขอท าประกันภัยเพิ่มคุ้มครองเพื่อให้รวมถึงส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะด้วย โดยผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัย
ส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวมของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
ต่อยานพาหนะกับส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มมานั้นเป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  
  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในใบก ากับ
สินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาหรือเอกสารมาอ้างอิงเช่นนั้นให้ใช้ราคาตลาด แต่วงเงิน
จ ากัดความรับผิดตามราคาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะ  

 

2-62 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 3.1  ค าว่า “ของ” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หมายถึงทรัพย์สินหรือสินค้าที่ผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้ารับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้า 
 3.2  ความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบ
ของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือ
ความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะขนส่งซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 3.3  ความคุ้มครองตามข้อ 3.2 ข้างต้น จะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดของประเภทยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้น โดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อได้มีการระบุ
หมายเลขตัวถังและทะเบียนของหัวรถลากไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยหัวรถลากนั้นโดยไม่ต้องระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนรถพ่วง 
  2)  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย จะต้องมีการระบุ
ทั้งหมายเลขตัวถังและทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หากระบุแต่หมายเลขตัวถังและ
ทะเบียนเพียงของรถบรรทุกหรือรถพ่วง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของของที่
ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนไว้เท่านั้น  
   ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
หนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันไปในแต่ละยานพาหนะ 
  3)  ในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ า เมื่อมีการระบุชื่อและหมายเลขทะเบียนของเรือยนต์ล า
ที่ขนส่งหรือเรือล าเลียงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือล าเลียงนั้นหรือในกรณีที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ
เฉพาะชื่อและหมายเลขทะเบียนเรือลากจูง โดยไม่ได้มีการระบุหมายเลขทะเบียนเรือล าเลียง กรมธรรม์ประกันภัย 
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของของที่บรรทุกในเรือล าเลียง 4 ล าแรกที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงล าที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
 3.4  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่มีการก าหนด “ทุนประกันภัย” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินหรือการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศตามปกติโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง
ในรูปแบบของ “การประกันภัยค้ าจุน” ประเภทหนึ่ง จึงมีการก าหนด “จ านวนเงินจ ากัดความรับผดิ” แทนการก าหนด 
“ทุนประกันภัย” จึงท าให้เกิดความแตกต่างไปจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศโดยสิ้นเชิง 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สามารถก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดตามราคาที่แท้จริงของสินค้า โดยหลักเกณฑ์ของการก าหนด
วงเงินจ ากัดความรับผิดในลักษณะนี้ มีหลักการก าหนดโดยใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ท าการขนส่ง 
ดังเช่นการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ โดยตามปกติแล้วจะยึดราคาสินค้าจากรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
ใบตราส่ง ใบก ากับสินค้าหรือเอกสารการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจจะเป็นมูลค่าสินค้าที่รวมก าไรไว้แล้ว
หรืออาจเป็นเพียงราคาต้นทุน โดยการที่จะก าหนดมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าจากฐานราคาใด ก็จะต้องมีการชี้แจง
กันเป็นเบื้องต้นให้ชัดเจนก่อนการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งตามปกติส าหรับสินค้าที่มีการซื้อขายกันภายในประเทศนั้น 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาที่ได้รวมก าไรไว้แล้ว ก่อนหน้าที่จะมีการขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน 

2)  การก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าทีแ่ท้จริงของสินค้า ซึ่งการก าหนดวงเงิน
จ ากัดความรับผิดโดยใช้มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่แทจ้ริงของสินค้า เรียกตามศัพท์ประกันภัยว่าความเสียหายส่วนแรก (First 
Loss Basis) นี้ จะเป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนตามราคาทีแ่ท้จริงของ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่รับจ้างขนส่ง โดยจะก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดไว้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความประหยัด
เร่ืองเบี้ยประกันภัย แต่มีผลเสียคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับภาระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าในส่วนที่เกินจากความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไว้เองในกรณีที่สินค้าที่รับขนนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงที่สูงกว่าวงเงินจ ากัดความรับผิดที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ไว้มาก เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งเครื่องจักรที่มีราคาสิบล้านบาท แต่ขอเอา
ประกันภัยไว้เพียงหนึ่งล้านบาทต่อการเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ซึ่งหากมีความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเครื่องจักรนั้น 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระในค่าสินไหมทดแทนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างมาก 

3.5  การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ สามารถ
ก าหนดได้ไปตามแต่ละประเภทของเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว จ านวนเงินเอาประกันภัยก็คือ จ านวน
จ ากัดความรับผิดดังที่ได้มีการระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลาหรือแบบให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา
หนึ่งปี จะก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดในแต่ละเที่ยวการขนส่งตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง แต่จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดรวม จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
ยานพาหนะตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์-
อักษรเพื่อขอท าประกันภัยเพิ่มคุ้มครองเพื่อให้รวมถึงส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะด้วย โดยผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะรับประกันภัย
ส่วนที่เพิ่มนั้น ก็ให้ถือมูลค่ารวมของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
ต่อยานพาหนะกับส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งท าประกันภัยเพิ่มมานั้นเป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  
  ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในใบก ากับ
สินค้า ใบตราส่ง หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน หากไม่มีราคาหรือเอกสารมาอ้างอิงเช่นนั้นให้ใช้ราคาตลาด แต่วงเงิน
จ ากัดความรับผิดตามราคาที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อยานพาหนะ  

 

2-62 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 3.1  ค าว่า “ของ” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง หมายถึงทรัพย์สินหรือสินค้าที่ผู้รับจ้าง
ขนส่งสินค้ารับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้า 
 3.2  ความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบ
ของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือ
ความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะขนส่งซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
 3.3  ความคุ้มครองตามข้อ 3.2 ข้างต้น จะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดของประเภทยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้น โดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อได้มีการระบุ
หมายเลขตัวถังและทะเบียนของหัวรถลากไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของท่ีขนส่งโดยหัวรถลากนั้นโดยไม่ต้องระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนรถพ่วง 
  2)  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย จะต้องมีการระบุ
ทั้งหมายเลขตัวถังและทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หากระบุแต่หมายเลขตัวถังและ
ทะเบียนเพียงของรถบรรทุกหรือรถพ่วง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของของที่
ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุหมายเลขตัวถังและทะเบียนไว้เท่านั้น  
   ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อ
หนึ่งยานพาหนะของรถบรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันไปในแต่ละยานพาหนะ 
  3)  ในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ า เมื่อมีการระบุชื่อและหมายเลขทะเบียนของเรือยนต์ล า
ที่ขนส่งหรือเรือล าเลียงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนของของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือล าเลียงนั้นหรือในกรณีที่หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุ
เฉพาะชื่อและหมายเลขทะเบียนเรือลากจูง โดยไม่ได้มีการระบุหมายเลขทะเบียนเรือล าเลียง กรมธรรม์ประกันภัย 
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของของที่บรรทุกในเรือล าเลียง 4 ล าแรกที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงล าที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
 3.4  การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่มีการก าหนด “ทุนประกันภัย” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินหรือการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศตามปกติโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง
ในรูปแบบของ “การประกันภัยค้ าจุน” ประเภทหนึ่ง จึงมีการก าหนด “จ านวนเงินจ ากัดความรับผดิ” แทนการก าหนด 
“ทุนประกันภัย” จึงท าให้เกิดความแตกต่างไปจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศโดยสิ้นเชิง 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สามารถก าหนดวงเงินจ ากัดความรับผิดได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  4)  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่
ผู้เอาประกันภัย 
  4.2  ข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
  1)  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน 
การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่ากระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือ
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
  2)  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
  3)  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
  4)  การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2  
  5)  การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขาย
ไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่หรือเป็นยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือ
ใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  
  6)  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 
  7)  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง  หรือการบรรทุกเกินขนาด
น้ าหนักบรรทุก หรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
  8)  การบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่ง
ป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
  9)  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
  10)  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการ
ชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
  11)  การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ขับขี่ หรือ 
ผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่ง หรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้ 
  12)  ทรัพย์สินหรือของที ่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การขนส่งของ
ต่อไปนี้ ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้  
ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอา
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  
 

 

2-64 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 3.6  เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าในระหว่างระยะ 
เวลาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายและเป็นกรณีที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
  1)  ชดใช้ตามจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายหรือตามความตกลงที่มี
ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
  2)  ชดใช้โดยตรงให้แก่บุคคลภายนอกผู้มีสิทธิเรียกร้องตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของของที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3)  ในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้า ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความ
เสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเช่นจะพึงก าหนดให้ในเหตุของสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง  หรือไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
และต่อยานพาหนะที่ระบไุวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้
ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า  
 การชดใช้ข้างต้น จะอยู่ภายใต้บังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองก่อนในความเสียหายส่วนแรกตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหักด้วยมูลค่าซาก (หากมี) โดยความเสียหายส่วนที่เหลือ ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า 
 ความคุ้มครองข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสาร 
แนบท้าย โดยกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดของยานพาหนะก่อนหรือเมื่อ
เร่ิมมีการขนส่งสินค้า เพื่อสามารถให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกันภัยได้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหากความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ไม่ได้แจ้ง
ให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบเพื่อบันทึกลงในหน้าตารางกรมธรรม์หรือในเอกสารแนบท้าย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบ
ชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นหลักสองแบบคือ ข้อยกเว้นตามกฎหมายและ
ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4.1  ข้อยกเว้นตามกฎหมายจะยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 ในหมวด “รับขน” 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดนี้ได้รวมการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถแยก
ประเด็นข้อยกเว้นตามกฎหมายส าหรับการขนส่งสินค้าได้ดังนี้ 
  1)  เหตุสุดวิสัย  
  2)  สภาพแห่งของนั้นเอง  
  3)  ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  4)  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่
ผู้เอาประกันภัย 
  4.2  ข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
  1)  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน 
การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่ากระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือ
ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 
  2)  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย 
  3)  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
  4)  การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2  
  5)  การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขาย
ไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่หรือเป็นยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือ
ใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  
  6)  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 
  7)  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง  หรือการบรรทุกเกินขนาด
น้ าหนักบรรทุก หรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย  
  8)  การบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่ง
ป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
  9)  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
  10)  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการ
ชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
  11)  การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ขับขี่ หรือ 
ผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่ง หรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้ 
  12)  ทรัพย์สินหรือของที ่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การขนส่งของ
ต่อไปนี้ ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้  
ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอา
ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเร่ิมต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้  
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 3.6  เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนเกิดความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าในระหว่างระยะ 
เวลาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายและเป็นกรณีที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
  1)  ชดใช้ตามจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายหรือตามความตกลงที่มี
ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
  2)  ชดใช้โดยตรงให้แก่บุคคลภายนอกผู้มีสิทธิเรียกร้องตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของของที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3)  ในกรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้า ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามความ
เสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเช่นจะพึงก าหนดให้ในเหตุของสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง  หรือไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
และต่อยานพาหนะที่ระบไุวใ้นหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้
ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า  
 การชดใช้ข้างต้น จะอยู่ภายใต้บังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองก่อนในความเสียหายส่วนแรกตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหักด้วยมูลค่าซาก (หากมี) โดยความเสียหายส่วนที่เหลือ ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ให้ส าหรับจ านวนที่น้อยกว่า 
 ความคุ้มครองข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสาร 
แนบท้าย โดยกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งนี้ จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดของยานพาหนะก่อนหรือเมื่อ
เร่ิมมีการขนส่งสินค้า เพื่อสามารถให้ความคุ้มครองในภัยต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกันภัยได้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหากความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ไม่ได้แจ้ง
ให้บริษัทประกันภัยได้รับทราบเพื่อบันทึกลงในหน้าตารางกรมธรรม์หรือในเอกสารแนบท้าย  
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือความสูญเสียหรือส่งมอบ
ชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นหลักสองแบบคือ ข้อยกเว้นตามกฎหมายและ
ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4.1  ข้อยกเว้นตามกฎหมายจะยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 ในหมวด “รับขน” 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดนี้ได้รวมการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถแยก
ประเด็นข้อยกเว้นตามกฎหมายส าหรับการขนส่งสินค้าได้ดังนี้ 
  1)  เหตุสุดวิสัย  
  2)  สภาพแห่งของนั้นเอง  
  3)  ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. เอกสารแนบท้าย 
 นอกจากมีการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยอันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว ยังได้มีการจัดท าเอกสารแนบท้าย
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายที่น ามาใช้เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยชั่วคราว (ขส. 1) 
2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 
3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะขนส่ง

เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3) (ชุดปรับปรุงใหม่ 2557) 
4) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยาน -

พาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4) 
(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากภาคผนวก ค.) 

 
6. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ จ าเปน็ต้องใชร้ายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รบัประกนัภัยต้องการเพื่อการพิจารณารบัประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา

รับประกันภัย 
ส้าหรับการออก

กรมธรรม์ประกันภัย 
1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
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- เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าสูงอย่างอื่น 
- เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
- ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ  
- ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ  
- ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม 
- ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม  
(ทรัพย์สินประเภทนี ไม่สามารถขอความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอา

ประกันภัยเอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี  ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยจะขอให้คุ้มครอง
ทรัพย์สินของตนเองก็สามารถท าประกันภัยได้แต่ต้องไปใช้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศอีกฉบับ
หนึ่ง) 

13)  ข้อยกเว้นอ่ืนๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบ
ชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)   สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก และ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการ
ปิดงานงดจ้าง 

(2)  การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการท าลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
(3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการ

แผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอ่ืนใด
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เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

(5)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความ
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หรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองไว้แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(6)  ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อน
เร่ิมต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่ง  
ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่ก็ตาม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. เอกสารแนบท้าย 
 นอกจากมีการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยอันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว ยังได้มีการจัดท าเอกสารแนบท้าย
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายที่น ามาใช้เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยชั่วคราว (ขส. 1) 
2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 
3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะขนส่ง

เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3) (ชุดปรับปรุงใหม่ 2557) 
4) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยาน -

พาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4) 
(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากภาคผนวก ค.) 

 
6. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ จ าเปน็ต้องใชร้ายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รบัประกนัภัยต้องการเพื่อการพิจารณารบัประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา

รับประกันภัย 
ส้าหรับการออก

กรมธรรม์ประกันภัย 
1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
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2-66 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

- เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าสูงอย่างอื่น 
- เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
- ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ  
- ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ  
- ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม 
- ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม  
(ทรัพย์สินประเภทนี ไม่สามารถขอความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของผู้เอา

ประกันภัยเอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี  ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
ขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยจะขอให้คุ้มครอง
ทรัพย์สินของตนเองก็สามารถท าประกันภัยได้แต่ต้องไปใช้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศอีกฉบับ
หนึ่ง) 

13)  ข้อยกเว้นอ่ืนๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบ
ชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)   สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก และ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด การนัดหยุดงานและการ
ปิดงานงดจ้าง 

(2)  การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการท าลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 
(3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการ

แผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอ่ืนใด
อันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

(4)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

(5)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความ
เสียหายต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การหยุด 
ชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น เว้นแต่ความเสียหายสื บเนื่องมีสาเหตุโดยตรง 
หรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองไว้แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามท่ีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(6)  ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อน
เร่ิมต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่ง  
ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่ก็ตาม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. เอกสารแนบท้าย 
 นอกจากมีการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยอันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานแล้ว ยังได้มีการจัดท าเอกสารแนบท้าย
ต่างๆ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองที่ไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งมีเอกสารแนบท้ายที่น ามาใช้เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 

1) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยชั่วคราว (ขส. 1) 
2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน (ขส. 2) 
3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยานพาหนะขนส่ง

เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 3) (ชุดปรับปรุงใหม่ 2557) 
4) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่งจากการใช้ยาน -

พาหนะขนส่งเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ (ขส. 4) 
(เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งสี่แบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากภาคผนวก ค.) 

 
6. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสง่ จ าเปน็ต้องใชร้ายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รบัประกนัภัยต้องการเพื่อการพิจารณารบัประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ 
ส้าหรับการพิจารณา

รับประกันภัย 
ส้าหรับการออก

กรมธรรม์ประกันภัย 
1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบห่อของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
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ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการ  
จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้อ งวางหลักทรัพย์
ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัยรวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเน้ือหาภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย โดยมีค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548” พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal 
Transport) ซึ่งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหมายความว่าการรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่
สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง  

เหตุผลที่สมควรแก่การก าหนดพระราชบัญญัติฯ นี้ ก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้า โดยที่รูปแบบของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาไปจากเดิมที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ
ขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือหรือจากท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน จนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะที่ท าการ
ขนส่งสินค้าจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง ซึ่งต้องใช้รูปแบบของการขนส่งหรือ  
มีประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว
และเพือ่ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง 

 1.2  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องซึ่งปรากฎชื่อในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท าสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะท าด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท าการ
แทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

 โดยเหตุที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท า
การแทนผู้ตราส่งหรือผู้ส่งสินค้าหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่ง” นั้น ก็เพื่อเป็นการแยกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ในสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งออกมาให้ชัดเจน อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท าการขนส่งอย่างเดียวกันนั้น อาจมี
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo 
Insurance) ซึ่งผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนเป็นผู้ท าประกันภัย ส่วนผู้ขนส่งสินค้าก็อาจมีการประกันภัยตัวเรือหรือยาน -
พาหนะอ่ืนพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด เพื่อให้ความคุ้มครองในความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่ท า  
การขนส่ง 

 

2-68 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

เรื่องที่ 2.6  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
   
  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจะต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทั้งจากการที่ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยนั้น  การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่ได้รับ
ความนิยมสูงที่สุดเนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถรับและขนส่งสินค้าได้ในรูปแบบการส่งสินค้าจากสถานที่ต้นทาง
จนถึงสถานที่ปลายทาง (Door-to-Door) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทาง
ระบบราง ทางน้ า และทางอากาศ แม้ว่าการขนส่งทางถนนจะมีปริมาณมากที่สุดแต่กลับมีค่าบริการค่อนข้างสูง  
อันเนื่องมาจากการขนส่งทางถนนสามารถขนส่งได้ในปริมาณไม่มากนัก จึงท าให้ค่าบริการขนส่งสินค้าสูงกว่าการขนส่ง
โดยทางน้ าหรือทางราง หากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าต้องการลดค่าขนส่งจะต้องมีการวางแผนการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเลือกโหมด (Mode) ของการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งระยะไกลควรเลือกการขนส่ง
ทางรถไฟ การขนผลิตภัณฑ์นั้นต้องการส่งเร็วหรือไม่ สถานที่ต้นทางปลายทางนั้นสามารถใช้ Mode การขนส่ง
อะไรบ้าง ซึ่งระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้นเป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ  แต่การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบนั้นอาจไม่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าได้เปรียบด้านต้นทุนในทุกกรณี  ซึ่งบางครั้งอาจสร้างภาระ
และเป็นการเพิ่มต้นทุนซึ่งเป็นอุปสรรคขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าจะต้องมีหลักการในการ
ประเมิน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเร่ืองใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติกขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วก็ตาม กล่าวคือ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องนี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองทาง คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยก็ได้ร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย 
ได้ร่วมกันจัดท าร่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
แล้วเสร็จไปด้วยดีและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และพร้อมให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ขอใบอนุญาตใช้กรมธรรม์ดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2549 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทอ่ืน เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

ดังที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอด

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมที่จะน าหลักทรัพย์เพื่อมาค้ าประกัน เมื่อมีการ  
จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่หากต้องการจดทะเบียนบริษัทอย่างสะดวก รวดเร็ว พระราชบัญญัติฯ นี้ 
ก็มีทางเลือกไว้ว่า ผู้ประกอบการต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องมาแสดงต่อทางราชการเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องใช้เป็นหลักประกันในการจดทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องโดยมิต้อ งวางหลักทรัพย์
ดังที่ได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  
 
1. ค้าจ้ากัดความที่ส้าคัญ 
 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง จะมีค าจ ากัดความซึ่งสื่อให้ผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัยรวมถึงฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ่านหรือการตีความเนื้อหาภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย โดยมีค าจ ากัดความที่ส าคัญเพื่อการท าความเข้าใจในเจตนาของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

1.1  “พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548” พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal 
Transport) ซึ่งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหมายความว่าการรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่
สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง  

เหตุผลที่สมควรแก่การก าหนดพระราชบัญญัติฯ นี้ ก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วในการขนส่ง
สินค้า โดยที่รูปแบบของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาไปจากเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการให้บริการ
ขนส่งสินค้าจากท่าเรือถึงท่าเรือหรือจากท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยาน จนสามารถขยายบริการเป็นลักษณะที่ท าการ
ขนส่งสินค้าจากจุดรับมอบสินค้าที่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง ซึ่งต้องใช้รูปแบบของการขนส่งหรือ  
มีประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว
และเพือ่ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง 

 1.2  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องซึ่งปรากฎชื่อในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท าสัญญาขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะท าด้วย
ตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท าการ
แทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าว 

 โดยเหตุที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า “ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือกระท า
การแทนผู้ตราส่งหรือผู้ส่งสินค้าหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่ง” นั้น ก็เพื่อเป็นการแยกผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ในสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งออกมาให้ชัดเจน อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท าการขนส่งอย่างเดียวกันนั้น อาจมี
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งทางทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Marine Cargo 
Insurance) ซึ่งผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนเป็นผู้ท าประกันภัย ส่วนผู้ขนส่งสินค้าก็อาจมีการประกันภัยตัวเรือหรือยาน -
พาหนะอ่ืนพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด เพื่อให้ความคุ้มครองในความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่ท า  
การขนส่ง 

 

2-68 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

เรื่องที่ 2.6  
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
   
  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจะต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ทั้งจากการที่ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยนั้น  การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งที่ได้รับ
ความนิยมสูงที่สุดเนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถรับและขนส่งสินค้าได้ในรูปแบบการส่งสินค้าจากสถานที่ต้นทาง
จนถึงสถานที่ปลายทาง (Door-to-Door) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทาง
ระบบราง ทางน้ า และทางอากาศ แม้ว่าการขนส่งทางถนนจะมีปริมาณมากที่สุดแต่กลับมีค่าบริการค่อนข้างสูง  
อันเนื่องมาจากการขนส่งทางถนนสามารถขนส่งได้ในปริมาณไม่มากนัก จึงท าให้ค่าบริการขนส่งสินค้าสูงกว่าการขนส่ง
โดยทางน้ าหรือทางราง หากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าต้องการลดค่าขนส่งจะต้องมีการวางแผนการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนการเลือกโหมด (Mode) ของการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งระยะไกลควรเลือกการขนส่ง
ทางรถไฟ การขนผลิตภัณฑ์นั้นต้องการส่งเร็วหรือไม่ สถานที่ต้นทางปลายทางนั้นสามารถใช้ Mode การขนส่ง
อะไรบ้าง ซึ่งระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้นเป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ  แต่การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบนั้นอาจไม่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าได้เปรียบด้านต้นทุนในทุกกรณี  ซึ่งบางครั้งอาจสร้างภาระ
และเป็นการเพิ่มต้นทุนซึ่งเป็นอุปสรรคขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าจะต้องมีหลักการในการ
ประเมิน เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง อาจดูเป็นเร่ืองใหม่แม้ว่าจะมีการออกพระราช-
บัญญัติกขนส่งต่อเนื่องไว้นานมาแล้วก็ตาม กล่าวคือ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องนี้ได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองทาง คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยก็ได้ร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย 
ได้ร่วมกันจัดท าร่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัย
แล้วเสร็จไปด้วยดีและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และพร้อมให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ขอใบอนุญาตใช้กรมธรรม์ดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2549 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยประเภทอ่ืน เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

ดังที่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ ว่าผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่เป็นนิติบุคคลไทยหรือผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและจะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันส าหรับความรับผิดตามสัญญารับขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบหรือส าหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาที่ท าขึ้นและด ารงสินทรัพย์ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทตลอด
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 3.2  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่าง - 
ประเทศ ส าหรับความเสียหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หรือการท าละเมิดแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน 
 3.3  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการกระท าหรืองดเว้น
การกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัยและของบุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือ
ภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือ
ความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1  เหตุสุดวิสัย 
 4.2  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.3  การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่บกพร่องหรือไม่เพียงพอซึ่งกระท าโดย 
ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.4  การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของหรือสินค้าโดยผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.5  สภาพแห่งของหรือสินค้านั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ในของหรือสินค้านั้น 
 4.6  การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงานหรืออุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในด้านแรงงาน 
 4.7  ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าของของหรือสินค้าที่รับขนในระหว่างการขนส่งทาง
ทะเลหรือน่านน้ าภายใน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาดในการเดินเรือหรือ
ในการบริหารจัดการเรือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของนายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่องหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 
 4.8  อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง 
 4.9  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเก่ียวกับของหรือสินค้าที่รับขน ซึ่งผู้ตราส่งได้มอบ
ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 4.10  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของหรือสินค้า
ที่รับขน 
 4.11  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย  
 4.12  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
 4.13  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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 1.3  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ” หมายถึงผู้ประการการขนส่งและผู้ขนส่งต่อเนื่องใน
ต่างประเทศที่ได้ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฯ ให้  
ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนของตนในประเทศไทย 

 1.4  “สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ถือเป็นสัญญาขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง
รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียวกันซึ่งครอบคลุมการขนส่งจากสถานที่รับมอบของในประเทศหนึ่งจนถึง
สถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการคิดค่าระวาง ซึ่งมีหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งตามข้อความและถ้อยค าใน
ใบตราส่งที่เป็นแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

 1.5  ค้าว่า “ของที่รับขน” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องนี้ หมายถึง 
สังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมิได้ เป็น 
ผู้จัดหามาและได้มีการระบุรายละเอียดของที่รับขนไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

โดยจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของของหรือสินค้าที่สามารถเอาประกันภัยได้ ระหว่างกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งก็คือ ในเร่ือง “สัตว์มีชีวิต” 
ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไว้ แต่ให้ความคุ้มครองภายใต้
เงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัย คือ “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎชื่อใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท า
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะ
ท าด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือ
กระท าการแทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าวและสามารถรวมไปถึง “ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องต่างประเทศ” ที่ได้มีการะบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราช -
บัญญัติฯ ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 
 
3. ความคุ้มครอง 

เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกันภัยค้ าจุน
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของสินค้า ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหม
ทดแทนโดยตรงจากบริษัทประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายถือว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับภาระแทนผู้ประกอบการขนส่ง
หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ส าหรับความสูญหายหรือความ
เสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หรือความครอบครองของผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว 
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 3.2  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่าง - 
ประเทศ ส าหรับความเสียหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หรือการท าละเมิดแก่ผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน 
 3.3  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการกระท าหรืองดเว้น
การกระท าของลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัยและของบุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้างหรือ
ภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 
 
4. ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญหายหรือ
ความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1  เหตุสุดวิสัย 
 4.2  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.3  การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมาย หรือการระบุจ านวนของที่บกพร่องหรือไม่เพียงพอซึ่งกระท าโดย 
ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.4  การยกขน การบรรทุก การขนถ่าย การเก็บรักษาของหรือสินค้าโดยผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่ง ผู้แทนหรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว 
 4.5  สภาพแห่งของหรือสินค้านั้นเองหรือความช ารุดบกพร่องที่แฝงอยู่ในของหรือสินค้านั้น 
 4.6  การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การผละงานหรืออุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในด้านแรงงาน 
 4.7  ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าของของหรือสินค้าที่รับขนในระหว่างการขนส่งทาง
ทะเลหรือน่านน้ าภายใน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาดในการเดินเรือหรือ
ในการบริหารจัดการเรือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของนายเรือ คนประจ าเรือ ผู้น าร่องหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 
 4.8  อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนั้นเกิดจากความผิดหรืออยู่ในความรู้เห็นของผู้ขนส่ง 
 4.9  ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือค าสั่งเก่ียวกับของหรือสินค้าที่รับขน ซึ่งผู้ตราส่งได้มอบ
ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 4.10  การร่ัวไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของหรือสินค้า
ที่รับขน 
 4.11  การกระท าโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อท าให้ยานพาหนะ
ขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกท าลายหรือเสียหาย  
 4.12  การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของ การส่งของผิดจุดหมายปลายทางรวมถึง
การที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเก่ียวกับการส่งมอบของ 
 4.13  การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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 1.3  “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ” หมายถึงผู้ประการการขนส่งและผู้ขนส่งต่อเนื่องใน
ต่างประเทศที่ได้ระบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฯ ให้  
ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนของตนในประเทศไทย 

 1.4  “สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” ถือเป็นสัญญาขนส่งที่มีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สอง
รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียวกันซึ่งครอบคลุมการขนส่งจากสถานที่รับมอบของในประเทศหนึ่งจนถึง
สถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการคิดค่าระวาง ซึ่งมีหลักฐานแห่งสัญญาขนส่งตามข้อความและถ้อยค าใน
ใบตราส่งที่เป็นแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

 1.5  ค้าว่า “ของที่รับขน” ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องนี้ หมายถึง 
สังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สัตว์มีชีวิต รวมทั้งภาชนะขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ที่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องมิได้ เป็น 
ผู้จัดหามาและได้มีการระบุรายละเอียดของที่รับขนไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

โดยจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของของหรือสินค้าที่สามารถเอาประกันภัยได้ ระหว่างกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งก็คือ ในเร่ือง “สัตว์มีชีวิต” 
ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นไว้ แต่ให้ความคุ้มครองภายใต้
เงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง  
 
2. ผู้เอาประกันภัย  
 ผู้เอาประกันภัย คือ “ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง” หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งปรากฎชื่อใน
หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นผู้ท า
สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในฐานะตัวการและรับผิดชอบในการปฏิบัติการขนส่งตามสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะ
ท าด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืนที่ตนเองได้มีการมอบหมายแต่ไม่รวมไปถึงบุคคลที่กระท าการในฐานะตัวแทนหรือ
กระท าการแทนผู้ตราส่งหรือผู้ขนส่งที่ร่วมในการปฏิบัติการขนส่งดังกล่าวและสามารถรวมไปถึง “ผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องต่างประเทศ” ที่ได้มีการะบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนการแต่งตั้งตามพระราช -
บัญญัติฯ ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นตัวแทนในราชอาณาจักร 
 
3. ความคุ้มครอง 

เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกันภัยค้ าจุน
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของสินค้า ผู้ตราส่ง ผู้รับตราส่งหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหม
ทดแทนโดยตรงจากบริษัทประกันภัย ซึ่งตามกฎหมายถือว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับภาระแทนผู้ประกอบการขนส่ง
หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ส าหรับความสูญหายหรือความ
เสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หรือความครอบครองของผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว 
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
Contribution) และค่าช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage Charges) 

7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบหอ่ของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 ส าหรับตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตัวอยา่งเงือ่นไขการประกันภัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.tgia.org/marine/index-TH_9  
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 4.14  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือการบรรทุกเกินขนาดน้ าหนัก
บรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย การบรรทุกผิดหลักการ
จัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
 4.15  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 4.16  ทรัพย์สินหรือของที่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งของต่อไปนี้ ถือ
เป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัย โดย 
ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าสูงอย่างอื่น 
2)  เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
3)  ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ 
4)  ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม 

 4.17  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

1)  สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด 

2)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี 
หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

4)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความเสียหาย
ต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงัก
ของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น 

5)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหายและการเรียกร้องจาก การส่งมอบชักช้าเว้นแต่ได้ตกลง
กันไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ตราส่งโดยระบุไว้ในสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบว่า ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศได้ยอมรับผิดในผลจากการส่งมอบชักช้า  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
Contribution) และค่าช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage Charges) 

7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบหอ่ของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 ส าหรับตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตัวอยา่งเงือ่นไขการประกันภัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.tgia.org/marine/index-TH_9  
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
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7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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2-72 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 4.14  การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือการบรรทุกเกินขนาดน้ าหนัก
บรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย การบรรทุกผิดหลักการ
จัดระวาง การลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยรวมถึงการที่ผู้ขนส่งไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง 
 4.15  การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 4.16  ทรัพย์สินหรือของที่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งของต่อไปนี้ ถือ
เป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัย โดย 
ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงทรัพย์สินบางรายการที่สามารถจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าสูงอย่างอื่น 
2)  เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า 
3)  ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ 
4)  ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม 

 4.17  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 

1)  สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและ
การใช้อ านาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโดหรืออาวุธสงครามอ่ืนใด 

2)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี 
หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

3)  ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
เดียวกัน 

4)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) อันเกิดจากความสูญหายหรือความเสียหาย
ต่อของที่รับขนและท าให้ผู้มีสิทธิในสินค้าเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมา เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงัก
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5)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหายและการเรียกร้องจาก การส่งมอบชักช้าเว้นแต่ได้ตกลง
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6)  ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยของความเสียหายทั่วไป (General Agerage 
Contribution) และค่าช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage Charges) 

7)  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดและขนย้ายวัตถุอันตรายตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ
ซากของวัตถุดังกล่าว 

8)  ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องส าหรับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
 
5. ข้อมูลที่ตอ้งการในการพิจารณารับประกันภัย  

เนื่องจากการขอเอาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จ าเป็นต้องใช้รายละเอียด
ปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่ผู้รับประกันภัยต้องการเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการ
ออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบ ส้าหรับการพิจารณา 
รับประกันภัย 

ส้าหรับการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.  ช่ือผู้เอาประกันภัย     
2.  ประเภทของสินค้า     
3.  จ านวนหีบหอ่ของสินค้า    
4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย     
5.  เส้นทางการขนส่งสินค้า     
6.  เงื่อนไขความคุ้มครอง     
7.  ระยะเวลาเริ่มคุ้มครอง     
8.  ทะเบียนยานพาหนะและวันท่ีออกเดินทาง    
9.  ใบก ากับสินค้า    
10.  ใบตราส่ง    
11.  ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้าหรือ ส าเนาหนังสือ 
   ภพ. 20 

   

12.  หนังสือแสดงตนตามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด    
 
 ส าหรับตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตัวอยา่งเงือ่นไขการประกันภัย ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://www.tgia.org/marine/index-TH_9  
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ภาคผนวก ก. 
(ตัวอย่าง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า) 
MARINE CARGO POLICY 

 
Policy no. ……………….. 

SCHEDULE 
 

NAME OF ASSURED: 
VESSEL: SAILING ON OR ABOUT: 
VOYAGE: At and from 
AMOUNT INSURED HEREUNDER: 
 
SUBJECT-MATTER INSURED: 
 
     Valued at the same as Amount Insured. 
CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 
 

The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 
Claims, if any, payable at/in: 
by 
 

In case where there is no Agents, the Lloyd’s Agents must be applied for. 
         ตัวแทน     นายหน้าประกันภยัรายนี…้………….…………………………ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 
Issued in Bangkok this    day of     20 

 
I M P O R T A N T   

ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้ต้องการก าหนดวิธีการและหน้าที่ 
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีที่มี
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 

 WE,…..(herein referred to as the Underwriters) 
hereby agree, in consideration of the payment to us 
by or on behalf of the Assured of the premium as 
arranged, to insure against loss damage liability or 
expense to the extent and in the manner herein 
provided. 

 

DOCUMENTATION OF CLAIMS 
ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารอะไรบ้างในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อเกิดกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 
 

 
  

 
IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาคผนวก ก. 
(ตัวอย่าง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า) 
MARINE CARGO POLICY 

 
Policy no. ……………….. 

SCHEDULE 
 

NAME OF ASSURED: 
VESSEL: SAILING ON OR ABOUT: 
VOYAGE: At and from 
AMOUNT INSURED HEREUNDER: 
 
SUBJECT-MATTER INSURED: 
 
     Valued at the same as Amount Insured. 
CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 
 

The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 
Claims, if any, payable at/in: 
by 
 

In case where there is no Agents, the Lloyd’s Agents must be applied for. 
         ตัวแทน     นายหน้าประกันภยัรายนี…้………….…………………………ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 
Issued in Bangkok this    day of     20 

 
I M P O R T A N T   

ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้ต้องการก าหนดวิธีการและหน้าที่ 
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีที่มี
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 

 WE,…..(herein referred to as the Underwriters) 
hereby agree, in consideration of the payment to us 
by or on behalf of the Assured of the premium as 
arranged, to insure against loss damage liability or 
expense to the extent and in the manner herein 
provided. 

 

DOCUMENTATION OF CLAIMS 
ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารอะไรบ้างในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อเกิดกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 
 

 
  

 
IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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ภาคผนวก ก. 
(ตัวอย่าง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า) 
MARINE CARGO POLICY 

 
Policy no. ……………….. 

SCHEDULE 
 

NAME OF ASSURED: 
VESSEL: SAILING ON OR ABOUT: 
VOYAGE: At and from 
AMOUNT INSURED HEREUNDER: 
 
SUBJECT-MATTER INSURED: 
 
     Valued at the same as Amount Insured. 
CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 
 

The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 
Claims, if any, payable at/in: 
by 
 

In case where there is no Agents, the Lloyd’s Agents must be applied for. 
         ตัวแทน     นายหน้าประกันภยัรายนี…้………….…………………………ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 
Issued in Bangkok this    day of     20 

 
I M P O R T A N T   

ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้ต้องการก าหนดวิธีการและหน้าที่ 
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีที่มี
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 

 WE,…..(herein referred to as the Underwriters) 
hereby agree, in consideration of the payment to us 
by or on behalf of the Assured of the premium as 
arranged, to insure against loss damage liability or 
expense to the extent and in the manner herein 
provided. 

 

DOCUMENTATION OF CLAIMS 
ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารอะไรบ้างในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อเกิดกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 
 

 
  

 
IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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ภาคผนวก 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาคผนวก ก. 
(ตัวอย่าง ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยสินค้า) 
MARINE CARGO POLICY 

 
Policy no. ……………….. 

SCHEDULE 
 

NAME OF ASSURED: 
VESSEL: SAILING ON OR ABOUT: 
VOYAGE: At and from 
AMOUNT INSURED HEREUNDER: 
 
SUBJECT-MATTER INSURED: 
 
     Valued at the same as Amount Insured. 
CLAUSES, ENDORSEMENT, SPECIAL CONDITIONS AND WARRANTIES: 
 
 

The attached Clauses and Endorsements form part of this Policy 
Claims, if any, payable at/in: 
by 
 

In case where there is no Agents, the Lloyd’s Agents must be applied for. 
         ตัวแทน     นายหน้าประกันภยัรายนี…้………….…………………………ใบอนุญาตเลขที…่……………………… 
Issued in Bangkok this    day of     20 

 
I M P O R T A N T   

ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้ต้องการก าหนดวิธีการและหน้าที่ 
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีที่มี
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 

 WE,…..(herein referred to as the Underwriters) 
hereby agree, in consideration of the payment to us 
by or on behalf of the Assured of the premium as 
arranged, to insure against loss damage liability or 
expense to the extent and in the manner herein 
provided. 

 

DOCUMENTATION OF CLAIMS 
ข้อความภาษาอังกฤษในส่วนนี้เกี่ยวกับการยื่นเอกสารอะไรบ้างในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อเกิดกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายที่
เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ 
 

 
  

 
IN WITNESS whereof the undersigned have 
subscribed their names for and on behalf of the 
Underwriters. 

  

…………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Director 

 …………………………….. 
Authorized Signature 
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include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors) 
4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 
4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 
4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners 

managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-
matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of 
business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal 
prosecution of the voyage  
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party 
claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith 
under a binding contract 

4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any 
weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or 
radioactive force or matter. 

 

ข้อยกเว้น (หมวดที่ 2) 
4. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

4.1 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย 
4.2 การรั่วตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายไปตามปกติ หรือการสึกหรอตามปกติของวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
4.3 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการตระเตรียมหรือการหีบห่อวัตถุที่ เอาประกันภัย

อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ ในกรณีที่การหีบห่อ
หรือการตระเตรียมเช่นนั้นได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนที่จะเริ่มต้นความ
คุ้มครองของการประกันภัยนี้ (เพื่อความมุ่งหมายของข้อนี้ “การหีบห่อ” ให้ถือว่ารวมถึงการบรรจุเข้าตู้คอนเทน-
เนอร์ และ “ลูกจ้าง” จะไม่รวมถึงผู้รับจ้างอิสระ) 

4.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือสภาพแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัยไว้ 

4.5 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจากความล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นจะมีสาเหตุมาจากภัยที่
ได้เอาประกันภัยไว้ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น) 

4.6 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว หรือการไม่สามารถช้าระหนี ของ
เจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ โดยที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้รู้ หรือในทางค้าปกติควรจะได้รู้ว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการไม่สามารถช าระหนี้นั้นอาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามปกติของเที่ยวเดินทาง 
ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การประกันภัยนี้ โดยที่ผู้
นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

 4.7  ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือเกิดจากการใช้อาวุธหรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้การแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นท่ีเหมือนกันหรือ
พลังหรือสิ่งท่ีมีกัมมันตภาพรังสี 

 
5  5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from 

5.1.1  unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage 
of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness 
or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (เอ) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1)  
ภัย 
1. การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดย

ข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
 
General Average 
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to 
the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with 
the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2. การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ก็
ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3. การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญา เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย ในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 

 
EXCLUSIONS 
4. In no case shall this insurance cover 

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 
4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-

matter insured 
4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of 

the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where 
such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the 
attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to 
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include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors) 
4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured 
4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk 

insured against (except expenses payable under Clause 2 above) 
4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners 

managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-
matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of 
business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal 
prosecution of the voyage  
This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party 
claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith 
under a binding contract 

4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any 
weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or 
radioactive force or matter. 

 

ข้อยกเว้น (หมวดที่ 2) 
4. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

4.1 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย 
4.2 การรั่วตามปกติ การที่น้ าหนักหรือปริมาณสูญหายไปตามปกติ หรือการสึกหรอตามปกติของวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
4.3 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการตระเตรียมหรือการหีบห่อวัตถุที่ เอาประกันภัย

อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทนต่อเหตุการณ์ปกติของการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ ในกรณีที่การหีบห่อ
หรือการตระเตรียมเช่นนั้นได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยหรือก่อนที่จะเริ่มต้นความ
คุ้มครองของการประกันภัยนี้ (เพื่อความมุ่งหมายของข้อนี้ “การหีบห่อ” ให้ถือว่ารวมถึงการบรรจุเข้าตู้คอนเทน-
เนอร์ และ “ลูกจ้าง” จะไม่รวมถึงผู้รับจ้างอิสระ) 

4.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือสภาพแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัยไว้ 

4.5 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจากความล่าช้า แม้ว่าความล่าช้านั้นจะมีสาเหตุมาจากภัยที่
ได้เอาประกันภัยไว้ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องช าระภายใต้ข้อ 2. ข้างต้น) 

4.6 ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุจากการมีหนี สินล้นพ้นตัว หรือการไม่สามารถช้าระหนี ของ
เจ้าของเรือ ผู้จัดการ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ด าเนินการของเรือ ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นเรือ โดยที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้รู้ หรือในทางค้าปกติควรจะได้รู้ว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือการไม่สามารถช าระหนี้นั้นอาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามปกติของเที่ยวเดินทาง 
ข้อยกเว้นนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การประกันภัยนี้ โดยที่ผู้
นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

 4.7  ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางอ้อมหรือเกิดจากการใช้อาวุธหรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้การแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นท่ีเหมือนกันหรือ
พลังหรือสิ่งท่ีมีกัมมันตภาพรังสี 

 
5  5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from 

5.1.1  unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage 
of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness 
or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein 

 

 

2-78 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as 

excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (เอ) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1)  
ภัย 
1. การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดย

ข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
 
General Average 
2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to 
the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with 
the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2. การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ ก็
ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

 
"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3. การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญา เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย ในสัญญาขนส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อสัญญาดังกล่าว  
ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 

 
EXCLUSIONS 
4. In no case shall this insurance cover 

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured 
4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-

matter insured 
4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of 

the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where 
such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the 
attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to 
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7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive 
 

7. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองความสญูเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจากคนงานท่ีนัดหยุดงาน คนงานท่ีถูกปิดงานงดจ้าง หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจากการนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือข้ึน

ต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของหรือเกี่ยวข้อง

กับองค์กรใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรงต่อรัฐบาล 
ไม่ว่าจะตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ที่กระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 

DURATION 
Transit Clause 
8.  8.1  Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured 

is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract 
of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or 
other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of 
transit and terminates either 

 

8.1.1  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the 
 final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of 
 insurance, 
8.1.2  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at 
 any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination 
 named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to 
 use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or 
 distribution, or 

 8.1.3  when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other
 conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or 

 8.1.4  on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter 
  insured from the oversea vessel at the final port of discharge, 
  whichever shall first occur. 
 8.2  If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to 

termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination 
other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination 
as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter 
insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other 
destination. 

 8.3  This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 
to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of 
the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any 
variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the 
contract of carriage. 

 

 
 
 
 
 

 

2-80 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter 
 insured, where loading therein or thereon is carried out  

  prior to attachment of this insurance or  
  by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the 
  time of loading. 

5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to 
the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in 
good faith under a binding contract. 

5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and 
fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination. 

 

5. 5.1  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสยี ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเกิดจาก 
5.1.1 ความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ของเรือ หรือยาน หรือความไม่เหมาะสมของเรือหรือยาน 

เพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถ
เดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุท่ีเอาประกันภัยเข้าไป 

5.1.2 ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย 
ในกรณีที่การบรรทุกเข้าไปหรือบรรทุกขึ้นไปนั้นเป็นการด าเนินการ 

ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัยนี้ หรือ 
โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความไม่เหมาะสม
เช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก 

5.2 ข้อยกเว้นข้อ 5.1.1 ข้างต้นจะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การ
ประกันภัยนี้ โดยที่ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

5.3  ผู้รับประกันภัยสละประโยชน์จากการกระท าผิดค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่าง
ปลอดภัยของเรือและความเหมาะสมของเรือท่ีขนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทาง 

 
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile 
act by or against a belligerent power 

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences 
thereof or any attempt thereat 

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 
 

6.  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของพลเรือน

อันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ท่ีกระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2 การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่ตามมา

จากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3 ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิง้ไว้ 
 

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense 
7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots 

or civil commotions 
7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 
7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which carries out activities directed towards the 
overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally 
constituted 
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7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive 
 

7. การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองความสญูเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
7.1 ที่มีสาเหตุมาจากคนงานท่ีนัดหยุดงาน คนงานท่ีถูกปิดงานงดจ้าง หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในความไม่สงบทางแรงงาน 

การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือขึ้นต่อต้าน 
7.2 ที่เป็นผลมาจากการนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง ความไม่สงบทางแรงงาน การจลาจล หรือการที่พลเรือนลุกฮือข้ึน

ต่อต้าน 
7.3 ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของการก่อการร้ายอันเป็นการกระท าของบุคคลที่กระท าการในนามของหรือเกี่ยวข้อง

กับองค์กรใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งต่อการโค่นล้มหรือการมีอิทธิพล โดยการใช้ก าลังหรือความรุนแรงต่อรัฐบาล 
ไม่ว่าจะตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7.4 ที่มีสาเหตุมาจากบุคคลใดๆ ที่กระท าการจากมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองหรือลัทธิหรือศาสนา 
 

DURATION 
Transit Clause 
8.  8.1  Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured 

is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract 
of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or 
other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of 
transit and terminates either 

 

8.1.1  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the 
 final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of 
 insurance, 
8.1.2  on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at 
 any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination 
 named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to 
 use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or 
 distribution, or 

 8.1.3  when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other
 conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or 

 8.1.4  on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter 
  insured from the oversea vessel at the final port of discharge, 
  whichever shall first occur. 
 8.2  If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to 

termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination 
other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination 
as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter 
insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other 
destination. 

 8.3  This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 
to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of 
the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any 
variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the 
contract of carriage. 
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5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter 
 insured, where loading therein or thereon is carried out  

  prior to attachment of this insurance or  
  by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the 
  time of loading. 

5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to 
the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in 
good faith under a binding contract. 

5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and 
fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination. 

 

5. 5.1  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสยี ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเกิดจาก 
5.1.1 ความไม่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย ของเรือ หรือยาน หรือความไม่เหมาะสมของเรือหรือยาน 

เพื่อการขนส่งวัตถุที่เอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพที่ไม่สามารถ
เดินทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือความไม่เหมาะสมนั้น ในเวลาที่มีการบรรทุกวัตถุท่ีเอาประกันภัยเข้าไป 

5.1.2 ความไม่เหมาะสมของตู้คอนเทนเนอร์หรือยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยได้อย่างปลอดภัย 
ในกรณีที่การบรรทุกเข้าไปหรือบรรทุกขึ้นไปนั้นเป็นการด าเนินการ 

ก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของการประกันภัยนี้ หรือ 
โดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงความไม่เหมาะสม
เช่นนั้นในเวลาที่มีการบรรทุก 

5.2 ข้อยกเว้นข้อ 5.1.1 ข้างต้นจะไม่ใช้ในกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ถูกโอนไปยังฝ่ายที่ใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้การ
ประกันภัยนี้ โดยที่ผู้นั้นได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อวัตถุที่เอาประกันภัยโดยสุจริตภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพัน 

5.3  ผู้รับประกันภัยสละประโยชน์จากการกระท าผิดค ารับรองโดยปริยายใดๆ ในความสามารถเดินทะเลได้อย่าง
ปลอดภัยของเรือและความเหมาะสมของเรือท่ีขนวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทาง 

 
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by 

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile 
act by or against a belligerent power 

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences 
thereof or any attempt thereat 

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war. 
 

6.  การประกันภัยนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ท่ีมีสาเหตุมาจาก 
6.1 สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจลต่อต้านรัฐบาล การโค่นล้มรัฐบาล หรือความขัดแย้งของพลเรือน

อันเกิดจากเหตุนั้น หรือการกระท าใดๆ อันเป็นปฏิปักษ์ท่ีกระท าโดยหรือท่ีกระท าต่อประเทศคู่สงคราม 
6.2 การจับกุม การยึด การกัก การหน่วงเหนี่ยว หรือการยึดครอง (ยกเว้นการกระท าอันเป็นโจรสลัด) และผลที่ตามมา

จากการนั้น หรือความพยายามใดๆ ในการที่จะกระท าเช่นนั้น 
6.3 ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดที่ถูกท้ิงไว้หรืออาวุธสงครามอื่นท่ีถูกทิง้ไว้ 
 

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense 
7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots 

or civil commotions 
7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions 
7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in 

connection with, any organisation which carries out activities directed towards the 
overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally 
constituted 
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การสิ้นสุดของสัญญาขนส่ง 
9. หากว่าเนื่องจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยไม่ว่ าด้วยการที่สัญญาขนส่งได้สิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานท่ีอื่นใดนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางที่ไดร้ะบุช่ือไว้ในการประกันภัยนี้ หรือหากว่าการขนส่งได้สิ้นสุด
ลงก่อนการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นจากเรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. ข้างต้น การประกันภัยนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วย 
เว้นแต่ว่าได้มีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและได้มีการขอให้คุ้มครองต่อไป กรณีเช่นนั้น การประกันภัยก็จะมี
ผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ภายใต้บังคับของการช าระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมหากผู้รับประกันภัยต้องการ, 
9.1 จนกว่าวัตถุที่เอาประกันภัยถูกขายและถูกส่งมอบ ณ ท่าเรือ หรือสถานที่เช่นนั้น หรือหากว่าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็น

อย่างอื่นเป็นพิเศษ จนกว่าพ้นก าหนดเวลา 60 วัน หลังจากที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้มาถึงยังท่าเรือหรือสถานที่
เช่นนั้น แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน  

 หรือ 
9.2 จนกว่าสิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขของข้อ 8. ข้างต้น หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกส่งไปยังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
ดังกล่าว (หรือภายในก าหนดเวลาใดๆ ท่ีได้มีการตกลงขยายออกไป) 

 
Change of Voyage 
10.  10.1  Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a 
loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only 
if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on 
reasonable market terms. 

 10.2  Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance 
(in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their 
employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be 
deemed to have attached at commencement of such transit. 

 

การเปลีย่นเที่ยวเดินทาง 
10. 10.1  ในกรณีที่หลังจากการประกันภัยนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จะต้องมี

การแจ้งการเปลี่ยนนี้ให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีเพ่ือที่จะตกลงกันในเร่ืองอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข 
หากความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตกลงเช่นนั้น ก็อาจให้ความคุ้มครองได้ แต่เพียงเท่าท่ีความคุ้มครอง
ควรที่จะมีได้ตามอัตราตลาดของเบี้ยประกันภัยที่สมควรในทางการค้าที่คิดส าหรับข้อสัญญาที่เหมาะสม 
ซ่ึงใช้อยู่ในตลาด 

10.2  ในกรณีที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้เริ่มต้นขนส่งตามความมุ่งหมายโดยการประกันภัยนี้ (ตามข้อ 8.1) แต่ทว่า เรือ
ได้แล่นไปยังจุดหมายปลายทางอื่นโดยที่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยไม่รู้ การประกันภัยนี้ 
จะถือว่าได้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นการขนส่งเช่นนั้น 

 
 

CLAIMS 
Insurable Interest 
11.  11.1  In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the loss. 
 11.2  Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss 
occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware 
of the loss and the Insurers were not. 
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ระยะเวลาคุ้มครอง (หมวดที่ 3) 
ข้อก าหนดการขนส่ง 
8. 8.1  ภายใต้บังคับข้อ 11. ข้างล่างนี้ การประกันภัยนี้คุ้มครองนับตั้งแต่เวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็น

ครั้งแรกในคลังสินค้าหรือ ณ สถานที่เก็บ (ณ สถานที่ที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย) เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บรรทุกลงไปหรือขึ้นไปบนพานหะที่ขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดในทันทีเพื่อเริ่มต้นการขนส่งต่อเนื่องไปถึงระหว่าง 
ที่อยู่ในเส้นทางปกติของการขนส่ง และสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
8.1.1 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บ

สุดท้าย ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
8.1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บอื่นใด 

ไม่ว่าก่อนหรือ ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของ 
ผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้ไมว่่าเพื่อการจัดเก็บนอกเสน้ทางปกติของการขนส่ง หรือเพื่อการจัดแบ่งหรือ
การกระจาย หรือ 

8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้พาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นหรือ 
ตู้คอนเทนเนอร์ใด เพื่อการจัดเก็บนอกเส้นทางปกติของการขนส่ง หรือ 

8.1.4 เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยที่ข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ 
ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย 

แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน 
8.2 หากว่าหลังจากการขนถ่ายข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย แต่ทว่าก่อนการสิ้นสุดการ

ประกันภัยนี้ วัตถุท่ีเอาประกันภัยจะต้องถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่อื่นนอกเหนือไปจากท่ีซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ 
การประกันภัยนี้ ในระหว่างที่ยังคงมีผลต่อไปภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 จะไม่ขยายออกไปเกินกว่าเวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นครั้งแรกเพื่อวัตถุ -
ประสงค์ของการเริ่มต้นการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นเช่นนั้น 

8.3 การประกันภัยนี้ยังคงมีผลบังคับ (ภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 
ข้างต้น และ ตามข้อก าหนดข้อ 9. ข้างล่างนี้) ในระหว่างที่มีความล่าช้าซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย การเบี่ยงเส้นทางใดๆ การขนถ่ายโดยถูกบังคับ การขนส่งไปใหม่ หรือการถ่ายเปลี่ยนล าเรือ และ
ระหว่างการผันแปรของการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้ความมีอิสระที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งภายใต้สัญญาขนส่ง 

 
Termination of Contract of Carriage 
9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise 
terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then 
this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and 
continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an 
additional premium if required by the Insurers, either 

 

 9.1  until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless 
 otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter 
insured at such port or place, whichever shall first occur, 
or 

9.2  if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed 
extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other 
destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above. 
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การสิ้นสุดของสัญญาขนส่ง 
9. หากว่าเนื่องจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยไม่ว่ าด้วยการที่สัญญาขนส่งได้สิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานท่ีอื่นใดนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางที่ไดร้ะบุช่ือไว้ในการประกันภัยนี้ หรือหากว่าการขนส่งได้สิ้นสุด
ลงก่อนการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยขึ้นจากเรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. ข้างต้น การประกันภัยนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วย 
เว้นแต่ว่าได้มีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและได้มีการขอให้คุ้มครองต่อไป กรณีเช่นนั้น การประกันภัยก็จะมี
ผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ภายใต้บังคับของการช าระเบี้ยประกันภัยเพ่ิมหากผู้รับประกันภัยต้องการ, 
9.1 จนกว่าวัตถุที่เอาประกันภัยถูกขายและถูกส่งมอบ ณ ท่าเรือ หรือสถานที่เช่นนั้น หรือหากว่าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็น

อย่างอื่นเป็นพิเศษ จนกว่าพ้นก าหนดเวลา 60 วัน หลังจากที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้มาถึงยังท่าเรือหรือสถานที่
เช่นนั้น แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน  

 หรือ 
9.2 จนกว่าสิ้นสุดความคุ้มครองตามเง่ือนไขของข้อ 8. ข้างต้น หากวัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกส่งไปยังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
ดังกล่าว (หรือภายในก าหนดเวลาใดๆ ท่ีได้มีการตกลงขยายออกไป) 

 
Change of Voyage 
10.  10.1  Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this 

must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a 
loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only 
if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on 
reasonable market terms. 

 10.2  Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance 
(in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their 
employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be 
deemed to have attached at commencement of such transit. 

 

การเปลีย่นเที่ยวเดินทาง 
10. 10.1  ในกรณีที่หลังจากการประกันภัยนี้ได้ให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง จะต้องมี

การแจ้งการเปลี่ยนนี้ให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีเพ่ือที่จะตกลงกันในเร่ืองอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข 
หากความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตกลงเช่นนั้น ก็อาจให้ความคุ้มครองได้ แต่เพียงเท่าท่ีความคุ้มครอง
ควรที่จะมีได้ตามอัตราตลาดของเบี้ยประกันภัยที่สมควรในทางการค้าที่คิดส าหรับข้อสัญญาที่เหมาะสม 
ซ่ึงใช้อยู่ในตลาด 

10.2  ในกรณีที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้เริ่มต้นขนส่งตามความมุ่งหมายโดยการประกันภัยนี้ (ตามข้อ 8.1) แต่ทว่า เรือ
ได้แล่นไปยังจุดหมายปลายทางอื่นโดยที่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยไม่รู้ การประกันภัยนี้ 
จะถือว่าได้ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นการขนส่งเช่นนั้น 

 
 

CLAIMS 
Insurable Interest 
11.  11.1  In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in 

the subject-matter insured at the time of the loss. 
 11.2  Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss 

occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss 
occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware 
of the loss and the Insurers were not. 
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ระยะเวลาคุ้มครอง (หมวดที่ 3) 
ข้อก าหนดการขนส่ง 
8. 8.1  ภายใต้บังคับข้อ 11. ข้างล่างนี้ การประกันภัยนี้คุ้มครองนับตั้งแต่เวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็น

ครั้งแรกในคลังสินค้าหรือ ณ สถานที่เก็บ (ณ สถานที่ที่ได้ระบุช่ือไว้ในสัญญาประกันภัย) เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บรรทุกลงไปหรือขึ้นไปบนพานหะที่ขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดในทันทีเพื่อเริ่มต้นการขนส่งต่อเนื่องไปถึงระหว่าง 
ที่อยู่ในเส้นทางปกติของการขนส่ง และสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
8.1.1 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บ

สุดท้าย ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
8.1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายออกจากพาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นใดหรือ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่เก็บอื่นใด 

ไม่ว่าก่อนหรือ ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของ 
ผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้ไมว่่าเพื่อการจัดเก็บนอกเสน้ทางปกติของการขนส่ง หรือเพื่อการจัดแบ่งหรือ
การกระจาย หรือ 

8.1.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้เลือกที่จะใช้พาหนะขนส่งหรือยานพาหนะอื่นหรือ 
ตู้คอนเทนเนอร์ใด เพื่อการจัดเก็บนอกเส้นทางปกติของการขนส่ง หรือ 

8.1.4 เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายวัตถุที่เอาประกันภัยที่ข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ 
ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย 

แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ นก่อน 
8.2 หากว่าหลังจากการขนถ่ายข้างล าเรือจากเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือขนถ่ายสุดท้าย แต่ทว่าก่อนการสิ้นสุดการ

ประกันภัยนี้ วัตถุท่ีเอาประกันภัยจะต้องถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่อื่นนอกเหนือไปจากท่ีซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ 
การประกันภัยนี้ ในระหว่างที่ยังคงมีผลต่อไปภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 จะไม่ขยายออกไปเกินกว่าเวลาที่วัตถุที่เอาประกันภัยได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นครั้งแรกเพื่อวัตถุ -
ประสงค์ของการเริ่มต้นการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นเช่นนั้น 

8.3 การประกันภัยนี้ยังคงมีผลบังคับ (ภายใต้บังคับของการสิ้นสุดความคุ้มครองดังที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.4 
ข้างต้น และ ตามข้อก าหนดข้อ 9. ข้างล่างนี้) ในระหว่างที่มีความล่าช้าซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอา
ประกันภัย การเบี่ยงเส้นทางใดๆ การขนถ่ายโดยถูกบังคับ การขนส่งไปใหม่ หรือการถ่ายเปลี่ยนล าเรือ และ
ระหว่างการผันแปรของการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้ความมีอิสระที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ขนส่งภายใต้สัญญาขนส่ง 

 
Termination of Contract of Carriage 
9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is 

terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise 
terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then 
this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and 
continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an 
additional premium if required by the Insurers, either 

 

 9.1  until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless 
 otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter 
insured at such port or place, whichever shall first occur, 
or 

9.2  if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed 
extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other 
destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above. 
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Increased Value 
14.  14.1  If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be 
increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value 
insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion 
as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. 

 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 
 

14.2  Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: 
The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total 
amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering 
the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this 
insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to 
such total amount insured. 
 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 

 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 
14. 14.1 หากผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุที่เอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ มูลค่าที่ตกลง

กันของวัตถุท่ีเอาประกันภัยจะถือว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัยนี้
และการประกันภัยอื่นเพื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ให้คุ้มครองความสูญเสีย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้
จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้กับจ านวนเงินเอาประกันภัยรวม
เช่นนั้น 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 14.2 ในกรณีที่การประกันภัยนี เปน็การประกันภัยมลูค่าท่ีเพ่ิมขึ น ให้ใชข้้อก้าหนดต่อไปนี บังคับ: 
  มูลค่าที่ตกลงกันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเท่ากับจ านวนเงินทั้งหมดที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัย

รายแรกรวมกับการประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่คุ้มครองถึงความสูญเสียและที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้
ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ กับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเช่นน้ัน 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 
 
BENEFIT OF INSURANCE 
15. This insurance 
 15.1  covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by 

or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee, 
 15.2  shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee. 
 

ประโยชน์ของการประกันภัย (หมวดที่ 5)  
15.  การประกันภัยนี ้

15.1 คุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ไม่ว่าในฐานะบุคคลที่สัญญาประกันภัยได้ท า
ไว้โดยหรือในนามของบุคคลนั้น หรือในฐานะผู้รับโอน 

 15.2 จะต้องไม่ขยายไปถึงหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ขนส่ง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์ 
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การเรียกร้อง (หมวดที่ 4) 
ส่วนไดเ้สียอันสามารถเอาประกันภัยได้ 
11. 11.1  เพื่อท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย อั น ส าม า รถ

เอาประกันภัยได้ในวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 
 11.2  ภายใต้บังคับ ข้อ 11.1 ข้างต้น ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียที่

ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ แม้กระทั่งว่าความ
สูญเสียได้เกิดขึ้นก่อนท่ีสัญญาประกันภัยจะได้ท าขึ้น เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงความสูญเสียอยู่แล้วและ
ผู้รับประกันภัยไม่รู้ 

 
Forwarding Charges 
12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered 
under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly 
and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the 
destination to which it is insured.  

 

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to 
the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising 
from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees. 

 

ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
12.  ในกรณีที่ ด้วยผลของภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ หากการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ต้องสิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมในการขน
ขึ้นจากเรือ การเก็บรักษาและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้เอาประกันภัยไว้ 

 ข้อ 12. นี้ ซึ่งไม่ใช้บังคับกับความเสียหายทั่วไปหรือค่ากู้ภัยจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 4, 5, 
6 และ 7 ข้างต้น และจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือ
การไม่สามารถช าระหนี้ของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 

 
Constructive Total Loss 
13.  No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter 

insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be 
unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter 
insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 

 

ความเสยีหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิง 
13. ความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงจะไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ เว้นแต่วัตถุที่เอาประกันภัยไว้

ได้ถูกสละทิ้งอย่างเหมาะสม ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่อาจที่จะหลีกพ้นจากการเป็นความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง หรือเพราะเหตุ
ที่ค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาคืนมา การปรับสภาพและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ซึ่งได้เอา
ประกันภัยไว้ ควรเกินกว่ามูลค่าของวัตถุท่ีเอาประกันภัยเมื่อมาถึง 
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Increased Value 
14.  14.1  If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured 

under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be 
increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value 
insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion 
as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. 

 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 
 

14.2  Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply: 
The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total 
amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering 
the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this 
insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to 
such total amount insured. 
 

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts 
insured under all other insurances. 

 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น 
14. 14.1 หากผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของวัตถุที่เอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ มูลค่าที่ตกลง

กันของวัตถุท่ีเอาประกันภัยจะถือว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัยนี้
และการประกันภัยอื่นเพื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ให้คุ้มครองความสูญเสีย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้
จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้กับจ านวนเงินเอาประกันภัยรวม
เช่นนั้น 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 14.2 ในกรณีที่การประกันภัยนี เปน็การประกันภัยมลูค่าท่ีเพ่ิมขึ น ให้ใชข้้อก้าหนดต่อไปนี บังคับ: 
  มูลค่าที่ตกลงกันของวัตถุที่เอาประกันภัยจะถือว่าเท่ากับจ านวนเงินทั้งหมดที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้การประกันภัย

รายแรกรวมกับการประกันภัยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่คุ้มครองถึงความสูญเสียและที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้
ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัย และความรับผิดภายใต้การประกันภัยนี้ จะเป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยภายใต้การประกันภัยนี้ กับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเช่นน้ัน 

  ในกรณีของการเรียกร้องให้ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหาพยานหลักฐานของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ภายใต้การประกันภัยอื่นท้ังหมดมาให้ผู้รับประกันภัย 

 
 
BENEFIT OF INSURANCE 
15. This insurance 
 15.1  covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by 

or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee, 
 15.2  shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee. 
 

ประโยชน์ของการประกันภัย (หมวดที่ 5)  
15.  การประกันภัยนี ้

15.1 คุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ไม่ว่าในฐานะบุคคลที่สัญญาประกันภัยได้ท า
ไว้โดยหรือในนามของบุคคลนั้น หรือในฐานะผู้รับโอน 

 15.2 จะต้องไม่ขยายไปถึงหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ขนส่ง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์ 
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การเรียกร้อง (หมวดที่ 4) 
ส่วนไดเ้สียอันสามารถเอาประกันภัยได้ 
11. 11.1  เพื่อท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย อั น ส าม า รถ

เอาประกันภัยได้ในวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ในเวลาที่เกิดความสูญเสีย 
 11.2  ภายใต้บังคับ ข้อ 11.1 ข้างต้น ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียที่

ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ แม้กระทั่งว่าความ
สูญเสียได้เกิดขึ้นก่อนท่ีสัญญาประกันภัยจะได้ท าขึ้น เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงความสูญเสียอยู่แล้วและ
ผู้รับประกันภัยไม่รู้ 

 
Forwarding Charges 
12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is 

terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered 
under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly 
and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the 
destination to which it is insured.  

 

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to 
the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising 
from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees. 

 

ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า 
12.  ในกรณีที่ ด้วยผลของภัยที่ได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยนี้ หากการขนส่งที่ได้เอาประกันภัยไว้ต้องสิ้นสุดลง ณ 

ท่าเรือหรือสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมในการขน
ขึ้นจากเรือ การเก็บรักษาและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้เอาประกันภัยไว้ 

 ข้อ 12. นี้ ซึ่งไม่ใช้บังคับกับความเสียหายทั่วไปหรือค่ากู้ภัยจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 4, 5, 
6 และ 7 ข้างต้น และจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิด ความประมาทเลินเล่อ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือ
การไม่สามารถช าระหนี้ของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 

 
Constructive Total Loss 
13.  No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter 

insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be 
unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter 
insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. 

 

ความเสยีหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิง 
13. ความเสียหายเสมือนหนึ่งสิ้นเชิงจะไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ เว้นแต่วัตถุที่เอาประกันภัยไว้

ได้ถูกสละทิ้งอย่างเหมาะสม ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่อาจที่จะหลีกพ้นจากการเป็นความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง หรือเพราะเหตุ
ที่ค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาคืนมา การปรับสภาพและการส่งวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้ไปยังจุดหมายปลายทางที่ซึ่งได้เอา
ประกันภัยไว้ ควรเกินกว่ามูลค่าของวัตถุท่ีเอาประกันภัยเมื่อมาถึง 
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LAW AND PRACTICE 
19. This insurance is subject to English law and practice. 
 

กฎหมายและวธิีปฏิบัต ิ(หมวดที่ 8) 
19. การประกันภัยนี้อยู่ภายใต้บังคับตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a change of destination is 
notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 
such cover is dependent upon compliance with this obligation. 
 

 
หมายเหตุ: - ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางภายใต้ 
ข้อ 10. มีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความคุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีนี ้

 
CL382 
01/01/2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-86 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

MINIMISING LOSSES 
Duty of Assured 
16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable 

hereunder 
 16.1  to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising 

such loss, 
  and 
 16.2  to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 
 and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for 
 any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 
 

การลดความสูญเสีย (หมวดที่ 6) 
หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
16. เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียที่สามารถ

เรียกให้ชดใช้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
16.1 ที่จะใช้มาตรการเช่นตามที่อาจสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความสูญเสียเช่นนั้น 

  และ 
16.2 ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าบรรดาสิทธิท้ังปวงที่มีต่อผู้ขนส่ง ผู้ดูแลรักษาทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ได้มีการใช้และ

สงวนไว้แล้วอย่างสมควร 
และผู้รับประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมจากการ
ท าตามหน้าที่เหล่านั้น เพิ่มเติมจากความเสียหายใดๆ ท่ีสามารถเรียกให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
 

Waiver 
17.  Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or 

recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of 
abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. 

 

การสละประโยชน์ 
17.  มาตรการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้กระท าไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน ปกป้องหรือให้ได้กลับคืนมา

ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการสละประโยชน์ หรือยอมรับการสละทิ้ง หรือท าให้เสื่อมเสียสิทธิ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
AVOIDANCE OF DELAY 
18.  It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all 
 circumstances within their control. 
 

การหลีกเลี่ยงความล่าช้า (หมวดที่ 7) 
18. เป็นเงื่อนไขของการประกันภัยนี้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะกระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรในทุกพฤติการณ์ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของผู้เอาประกันภัย 
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LAW AND PRACTICE 
19. This insurance is subject to English law and practice. 
 

กฎหมายและวธิีปฏิบัต ิ(หมวดที่ 8) 
19. การประกันภัยนี้อยู่ภายใต้บังคับตามวิธีปฏิบัติและกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a change of destination is 
notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to 
such cover is dependent upon compliance with this obligation. 
 

 
หมายเหตุ: - ในกรณีที่ต้องการให้มีการคุ้มครองต่อไปภายใต้ข้อ 9. หรือมีการแจ้งการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางภายใต้ 
ข้อ 10. มีพันธกรณีที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยรู้ในทันทีและสิทธิในความคุ้มครองเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีนี ้

 
CL382 
01/01/2009 
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MINIMISING LOSSES 
Duty of Assured 
16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable 

hereunder 
 16.1  to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising 

such loss, 
  and 
 16.2  to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly 

preserved and exercised 
 and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for 
 any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties. 
 

การลดความสูญเสีย (หมวดที่ 6) 
หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย 
16. เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างและตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียที่สามารถ

เรียกให้ชดใช้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
16.1 ที่จะใช้มาตรการเช่นตามที่อาจสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความสูญเสียเช่นนั้น 

  และ 
16.2 ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าบรรดาสิทธิท้ังปวงที่มีต่อผู้ขนส่ง ผู้ดูแลรักษาทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ได้มีการใช้และ

สงวนไว้แล้วอย่างสมควร 
และผู้รับประกันภัยจะชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสมควรและเหมาะสมจากการ
ท าตามหน้าที่เหล่านั้น เพิ่มเติมจากความเสียหายใดๆ ท่ีสามารถเรียกให้ชดใช้ได้ภายใต้การประกันภัยนี้ 
 

Waiver 
17.  Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or 

recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of 
abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. 

 

การสละประโยชน์ 
17.  มาตรการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้กระท าไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน ปกป้องหรือให้ได้กลับคืนมา

ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการสละประโยชน์ หรือยอมรับการสละทิ้ง หรือท าให้เสื่อมเสียสิทธิ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
AVOIDANCE OF DELAY 
18.  It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all 
 circumstances within their control. 
 

การหลีกเลี่ยงความล่าช้า (หมวดที่ 7) 
18. เป็นเงื่อนไขของการประกันภัยนี้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะกระท าการด้วยความรวดเร็วอันควรในทุกพฤติการณ์ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของผู้เอาประกันภัย 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (ซี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเล 
 

General Average 
2.  This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according 

to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in 
connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 
and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2.  การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ  
ก็ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress 
  1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison or washing overboard 
  1.2.3  entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container or place 

of storage, 
 1.3  total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from, 

vessel or craft. 
 

1/1/09  
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (บี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี้ 

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซดัตกเรือ 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่

ที่เก็บรักษาสินค้า 
1.3 ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ 

ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน 
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison. 
 

1/1/09 
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (ซี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเล 
 

General Average 
2.  This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according 

to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in 
connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 
and 7 below. 

 

 
 

ความเสยีหายทั่วไป 
2.  การประกันภัยนี้คุ้มครอง ความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่คิดหรือก าหนดตามสัญญาขนส่ง และ/หรือตามวิธีปฏิบัติและ

กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งได้ท าให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากสาเหตุใดๆ  
ก็ตาม เว้นแต่ที่ได้ยกเว้นไว้ในข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี ้
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1/1/09 
INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) 

 

RISKS COVERED 
Risks 
1.  This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below, 
 1.1  loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to 
  1.1.1  fire or explosion 
  1.1.2  vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized 
  1.1.3  overturning or derailment of land conveyance 

  1.1.4  collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than 
water 

  1.1.5  discharge of cargo at a port of distress 
  1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning, 
 1.2  loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
  1.2.1  general average sacrifice 
  1.2.2  jettison or washing overboard 
  1.2.3  entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container or place 

of storage, 
 1.3  total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading on to, or unloading from, 

vessel or craft. 
 

1/1/09  
(ค าแปล–เพื่อประโยชน์ในการศึกษา) 
ข้อก้าหนดการประกนัภัยสนิค้า (บี) 

ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง (หมวดที่ 1) 
ภัย 
1.  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง, เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้โดยข้อก าหนดของข้อ 4, 5, 6 และ 7 ข้างล่างนี้ 

1.1 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก 
1.1.1 ไฟไหม้ หรือการระเบดิ 
1.1.2 เรือหรือยาน ได้เกดิการเกย เกยตืน้ จม หรือ ล่ม 
1.1.3 การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกราง 
1.1.4 การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถภุายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ า 
1.1.5 การขนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือประสบภัย 
1.1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภเูขาไฟ หรือฟ้าผ่า 

1.2 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อวัตถุท่ีเอาประกันภัยอันมสีาเหตุมาจาก 
1.2.1 การเสยีสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป 
1.2.2 การโยนทิ้งทะเลและการถูกซดัตกเรือ 
1.2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่

ที่เก็บรักษาสินค้า 
1.3 ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ 

ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน 
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ภาคผนวก ข. 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ตัวอย่างเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน 3 แบบ 

2.1 เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ (สค. 1) 
2.2  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่เอา

ประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 
2.3  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัย

ช่ัวคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 
2.4  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี้ยประกันภัย

เป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 
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"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3.  การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญาเรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่ายในสัญญาขนสง่ ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกรอ้งตามข้อสัญญาดังกล่าว ผู้เอา
ประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ท้ังนี้ด้วยค่าใช้จ่าย
และค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 
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ภาคผนวก ข. 
 

1. ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ตัวอย่างเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน 3 แบบ 

2.1 เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพื่อคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษ (สค. 1) 
2.2  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยการก าหนดมูลค่าสินค้าที่เอา

ประกันภัย (Agreed Value) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเที่ยว (สค. 2) 
2.3  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี้ยประกันภัย

ช่ัวคราวส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 3) 
2.4  เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศว่าด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี้ยประกันภัย

เป็นรายเดือนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (สค. 4) 
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"Both to Blame Collision Clause" 
3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability 

incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any 
claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have 
the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. 

 

“เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย” 
3.  การประกันภัยนี้ชดใช้ผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับภัยใดๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ในการประกันภัยนี้ ส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้น

ภายใต้ข้อสัญญาเรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่ายในสัญญาขนสง่ ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้ใช้สิทธิเรียกรอ้งตามข้อสัญญาดังกล่าว ผู้เอา
ประกันภัยตกลงที่จะแจ้งผู้รับประกันภัยผู้ซึ่งจะมีสิทธิปกป้องผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องเช่นนั้น ท้ังนี้ด้วยค่าใช้จ่าย
และค่าฤชาธรรมเนียมของผู้รับประกันภัยเอง 
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เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายหรือ
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื ่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผูเ้อาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง...................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง:      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม…์…..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื ่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผูเ้อาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง...................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง:      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม…์…..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-93 
 

 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายหรือ
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื ่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผูเ้อาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง...................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง:      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม์……..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 
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เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายหรือ
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผูเ้อาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง...................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง:      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม…์…..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
แบบ สค. 1 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศเพ่ือคุ้มครองภัยเพ่ิมพิเศษ 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ …………………………………………………………….. 
 

 
 ภายใต้บังคับ ข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 3 เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเพิ่มเติมให้บริษัท (หากมี) กรมธรรม์ประกันภัยได้ขยายความคุ้มครองความเสียหายหรือ
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยเพิ่มพิเศษภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อได้ระบุภัยเพิ่มนั้นไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การด าเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
สินค้าที่เอาประกันภัยอยู่บนยานพาหนะที่ขนส่ง จนกระทั่งสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสินค้าที่เอาประกันภัยได้ถูกขนถ่ายออกจาก
ยานพาหนะนั้นจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าการขนถ่ายนั้นจะด าเนินการ
โดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอื่นหรือเมื่อถึงก าหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นก่อน  
 2. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุอันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 
 3. การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
 4. การเปียกน้ าฝน หรือการเปียกน้ าอันเนื่องมาจากการที่น้ าทะเล น้ าในแม่น้ าหรือทางน้ าอื่นใดรั่วไหลเข้าไปในรถ 
เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่เอาประกันภัย 
 5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติ
หรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 
 6. การจลาจล การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง 
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(ตัวอย่างหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย) 
ชื่อ–ท่ีอยู่บริษัท 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

 

  กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ท าให้ไว้เป็นส าคัญว่า “ผู้เอาประกันภัย” ตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้ ตกลงช าระเบ้ียประกันภัยและเบ้ียประกันภัยเพิ่ม 
(หากมี) ตามจ านวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริษัท ……………………………………………………………………. ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เพื ่อตอบแทนในการที่บริษัทตกลง
รับประกันวินาศภัยส าหรับสินค้าที่เอาประกันภัยดังระบุรายละเอียดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้างล่างนี้และภายใตข้้อสัญญา เงื่อนไข ข้อยกเว้นและข้อรับรองต่างๆ ที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลัง (ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังขัดหรือแย้งกับข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้
ถือเอาข้อความในเอกสารแนบท้ายและใบสลักหลังเป็นส าคัญ) 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ผูเ้อาประกันภัย: ชื่อ 
         ที่อยู่ 
 รายการสินค้าที่เอาประกนัภัยและรายละเอยีดการขนส่ง  จ านวนเงนิเอาประกันภัย 
  

รวมจ านวนเงนิเอาประกันภัยตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ชื่อเจ้าของยานพาหนะ/ผู้ขนสง่ 

ระยะเวลาประกันภยั  
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเท่ียว: จาก–ถึง...................................................................................................................................................................................................... 
 เริ่มวันที่ ................................................................................................สิน้สุดวนัที่ ......................................................................... 
☐ กรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา: เริ่มวนัที่ ................................ เวลา ........ น. สิ้นสดุวันที่ ........................... เวลา 12.00 น.  
 ขอบเขตและเส้นทางการขนส่ง .....................................................................................................................................................................  

จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด (สา้หรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา) 
จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิดตอ่อุบัติเหตแุตล่ะครั้ง………………………………บาท 

ความเสียหายสว่นแรกที่ผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผิดเองตอ่อุบัตเิหตุแต่ละครั้ง………………………………... 

ประเภทภัยท่ีคุ้มครอง:      ☐ แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด            ☐ แบบระบุภัย 

ภัยเพ่ิมพิเศษหรือความคุ้มครองเพ่ิม ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ☐ ไม่มี  ☐ ม…ี……..ข้อ คอื  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...............……………… 
ข้อรับรองหรือเอกสารแนบท้าย…………………………………………………………………………........………………………………… 

อัตราเบ้ียประกนัภัย เบ้ียประกันภัย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเงิน 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

☐ ตัวแทน ☐ นายหน้าประกนัภัยรายนี…้………..…………………….ใบอนุญาตเลขที…่………….……...............………….. 

วันท าสญัญาประกนัภัย……………………...............……………….       วันออกกรมธรรม์……..………………............………….. 
 
เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยผู้มีอ านาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไวเ้ป็นส าคัญ ณ ส านักงานของบริษัท 
 
 ……….……………………….   …………………………………..  …………………………………  
          กรรมการ            กรรมการ                      ผูร้ับมอบอ านาจ 

�� 3.indd   123 4/10/2563 BE   3:55 PM
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แบบ สค. 3 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราวส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา 

  
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………….. 
 

             
 เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นเบี้ยประกันภัยเก็บ ล่วงหน้าเพียง
ร้อยละ……….ของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เพื่อมูลค่าสินคา้ที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยซึ่งประมาณมูลค่าไว้เป็น
จ านวนเงิน ............................................. ด้วยการก าหนดมูลค่าจากราคา ........................................... ..................และให้ถือ
ราคาที่ใช้ในการก าหนดมูลค่านี้เป็นราคาของสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละเที่ยวการขนส่งโดยจะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย
ใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
วันที่….…….ของแต่ละเดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ เอาประกันภัย
และหากสินค้าที่เอาประกันภัยในเที่ยวการขนส่งใดผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งมูลค่าให้บริษัททราบ บริษัทมีสิทธิก าหนดมูลค่า
โดยใช้การก าหนดราคาเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นและให้น ามูลค่าที่บริษัทก าหนดขึ้นมารวมด้วยเพื่อประโยชน์
ในการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา .………ของมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัย
ทั้งสิ้นตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หากเบี้ยประกันภัยที่
ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัท
จะต้องคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เต็ม
จ านวนเพื่อมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งจะคืนให้ไม่เกิน...........................บาท) 
 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยให้ถือตามราคาตามที่ก าหนดข้างต้น แต่ทั้งนี้จะ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ในกรณีที่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราที่ได้
ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้น ตามมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่ม
ในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัทจะคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
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แบบ สค. 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยการก้าหนดมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย (Agreed Value)  

ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเท่ียว 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………..… 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินค้าที่ได้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าเป็นมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยและมิให้น าการร่วมเฉลี่ยความเสียหายตามข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 มาใช้บังคับ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-94 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

แบบ สค. 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยการก้าหนดมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย (Agreed Value)  

ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเท่ียว 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………..… 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินค้าที่ได้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าเป็นมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยและมิให้น าการร่วมเฉลี่ยความเสียหายตามข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 มาใช้บังคับ 
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เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………….. 
 

             
 เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นเบี้ยประกันภัยเก็บ ล่วงหน้าเพียง
ร้อยละ……….ของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เพื่อมูลค่าสินคา้ที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยซึ่งประมาณมูลค่าไว้เป็น
จ านวนเงิน ............................................. ด้วยการก าหนดมูลค่าจากราคา ........................................... ..................และให้ถือ
ราคาที่ใช้ในการก าหนดมูลค่านี้เป็นราคาของสินค้าที่เอาประกันภัยในแต่ละเที่ยวการขนส่งโดยจะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย
ใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
วันที่….…….ของแต่ละเดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ เอาประกันภัย
และหากสินค้าที่เอาประกันภัยในเที่ยวการขนส่งใดผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งมูลค่าให้บริษัททราบ บริษัทมีสิทธิก าหนดมูลค่า
โดยใช้การก าหนดราคาเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นและให้น ามูลค่าที่บริษัทก าหนดขึ้นมารวมด้วยเพื่อประโยชน์
ในการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา .………ของมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัย
ทั้งสิ้นตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หากเบี้ยประกันภัยที่
ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัท
จะต้องคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เต็ม
จ านวนเพื่อมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งจะคืนให้ไม่เกิน...........................บาท) 
 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยให้ถือตามราคาตามที่ก าหนดข้างต้น แต่ทั้งนี้จะ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ในกรณีที่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราที่ได้
ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้น ตามมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่ม
ในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัทจะคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
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ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัท
จะต้องคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้เต็ม
จ านวนเพื่อมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งจะคืนให้ไม่เกิน...........................บาท) 
 ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยให้ถือตามราคาตามที่ก าหนดข้างต้น แต่ทั้งนี้จะ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัย  
 ในกรณีที่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยจากอัตราที่ได้
ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้น ตามมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ รวมทั้งที่บริษัทได้ก าหนดขึ้นใน
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วจนถึงวันที่กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นั้นมากกว่าเบี้ยประกันภัยเก็บล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเพิ่ม
ในส่วนท่ีแตกต่าง และหากน้อยกว่าบริษัทจะคืนส่วนแตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

 

2-94 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

แบบ สค. 2 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าท่ีขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยการก้าหนดมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย (Agreed Value)  

ส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะรายเท่ียว 
 

 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………..… 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อสินค้าที่ได้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าเป็นมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยและมิให้น าการร่วมเฉลี่ยความเสียหายตามข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 มาใช้บังคับ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
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เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………….. 
 

 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่

ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 1.  การแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีเอาประกันภัยเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวท่ีกรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน…..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็น 
รายเดือน หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 2.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วย
การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทเป็น
ฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดและมูลค่าสินค้าท่ีเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองมาแล้วในเดือนที่มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัจนถึงเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัสิน้
ผลบังคับ 
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 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวท่ีกรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน…..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็น 
รายเดือน หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 2.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วย
การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทเป็น
ฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดและมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองมาแล้วในเดือนที่มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัจนถึงเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัสิน้
ผลบังคับ 
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แบบ สค. 4 
 

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยสนิค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
ว่าด้วยเง่ือนไขการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือนส้าหรับกรมธรรม์ประกันภัยแบบก้าหนดเวลา 

 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ………………………………………………………………….. 
 

 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่

ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
 1.  การแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีเอาประกันภัยเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการสินค้าที่เอาประกันภัยแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวท่ีกรมธรรม์ประกันภัยให้
ความคุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน…..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็น 
รายเดือน หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย 
 2.  การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วย
การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทเป็น
ฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดและมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา
ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองมาแล้วในเดือนที่มีการบอกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัจนถึงเวลาที่กรมธรรม์ประกันภยัสิน้
ผลบังคับ 
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แบบ ขส. 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราว 

  
            
            
  

เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ…….....….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราวผู้เอา ประกันภัย
จะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนที่แตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่
จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ยประกันภัย
ช่ัวคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบทา้ยฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกันภัยเลขที ่…………………………………………………………………………………….. 
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แบบ ขส. 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราว 

  
            
            
  

เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ…….....….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราวผู้เอา ประกันภัย
จะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนที่แตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่
จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ยประกันภัย
ช่ัวคราว 
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เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ…….....….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราวผู้เอา ประกันภัย
จะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนที่แตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่
จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบ้ียประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ยประกันภัย
ช่ัวคราว 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แบบ ขส. 1 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยชั่วคราว 

  
            
            
  

เป็นที่ตกลงว่า เบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น “เบี้ยประกันภัยช่ัวคราว” ซึ่งค านวณขึ้นเพียง 
ร้อยละ…….....….ของเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และจะมีการปรับปรุงใหม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยสัญญาว่าจะแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ……. ของแต่ละ
เดือน และลงนามโดยผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย โดยมูลค่าของสินค้า
ที่ต้องแจ้งนั้น ให้ถือตามมูลค่าสินค้าที่แท้จริง หรือราคาตามเอกสารใบก ากับสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน และค่าสินไหมทดแทนที่
บริษัทตกลงจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยก็ให้ถือเอามูลค่าหรือราคาตามที่ก าหนดข้างต้นนี้เป็นฐานในการคิดค านวณ แต่ทั้งนี้ จะไม่
เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัยจะได้ค านวณขึ้นในอัตรา ……… ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมที่
ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้ตามอัตรานี้มากกว่าเบี้ยประกันภัยช่ัวคราวผู้เอา ประกันภัย
จะต้องช าระให้บริษัทเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง แต่หากน้อยกว่าบริษัทจะต้องคืนส่วนที่แตกต่างให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่
จ านวนเงินที่คืนจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ............. ของเบี้ยประกันภัยชั่วคราว  
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
ตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น หากบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะค านวณเบ้ียประกันภัยคืนตาม
ส่วนของระยะเวลาประกันภัยที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยช่ัวคราว แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ ......... ของเบี้ยประกันภัย
ช่ัวคราว 
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แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร  
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ท่ีผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือจาก
สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและเส้นทาง
การขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญาขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ 
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้องจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของไปยังยานพาหนะ
ขนส่งอื่นนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันที่และเวลาในประเทศไทยที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……............................................................... 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประ กันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วง
ระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เง่ือนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ท้ังนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่งทรัพย์สิน 
ที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วงระยะ 
เวลา 30 วันน้ี 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-100 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……............................................................... 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประ กันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วง
ระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เง่ือนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ท้ังนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่งทรัพย์สิน 
ที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วงระยะ 
เวลา 30 วันน้ี 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภยัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-101 
 

 

แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร  
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ท่ีผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือจาก
สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและเส้นทาง
การขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญาขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ 
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้องจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของไปยังยานพาหนะ
ขนส่งอื่นนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันที่และเวลาในประเทศไทยที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร  
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ท่ีผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือจาก
สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและเส้นทาง
การขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญาขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ 
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้องจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของไปยังยานพาหนะ
ขนส่งอื่นนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันท่ีและเวลาในประเทศไทยท่ีระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……............................................................... 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประ กันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วง
ระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เง่ือนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ท้ังนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่งทรัพย์สิน 
ที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วงระยะ 
เวลา 30 วันน้ี 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แบบ ขส. 2 
 

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขพิเศษการเก็บเบี ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
 
 
เอกสารแนบท้ายฉบับนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……............................................................... 
 

 
 เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่
ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน 
ข้อ 1. การแจ้งรายละเอียดของการขนส่งเป็นรายเดือน 
 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการบันทึกรายการของที่รับขนแต่ละเที่ยว และทุกเที่ยวที่กรมธรรม์ประ กันภัยให้ความ
คุ้มครองและแจ้งรายละเอียดนั้น ให้บริษัททราบภายใน……..วันของเดือนถัดไป เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
ข้อ 2. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบระยะเวลาประกันภัย นอกเหนือจากข้อ 1.  
 2.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และมิให้
น าเงื่อนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่ง
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วง
ระยะเวลา 30 วันน้ี 
 2.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมิให้น า
เง่ือนไขทั่วไปในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้บังคับ ท้ังนี้ ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องแจ้งรายละเอียดการขนส่งทรัพย์สิน 
ที่เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของช่วงระยะ 
เวลา 30 วันน้ี 
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แบบ ขส. 3 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 

 
เพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสาร  
แนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 ข้อ 1.  ความคุ้มครองตามหมวดที่ 2 ข้อ 1 ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายไปถึง การขนส่ง หรือสัญญาขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศด้วยรถ ซึ่งเป็นการขนส่งของจากสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศไทยไปส่งมอบยังสถานที่อื่น
นอกประเทศไทย หรือจากสถานที่ท่ีผู้เอาประกันภัยรับมอบของนอกประเทศไทยมาส่งมอบยังสถานที่ในประเทศไทย หรือจาก
สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยรับมอบของในประเทศหนึ่งไปส่งมอบในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่านประเทศไทย ขอบเขตและเส้นทาง
การขนส่งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยจะรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ตามการขนส่งหรือสัญญาขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ……...….………..…...............  
 ข้อ 2.  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองตามการระบุยานพาหนะขนส่งในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.2 
เป็นดังนี ้

2.1  ในกรณียานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 น้ี เป็นหัวรถลากเท่านั้น 
กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่ารถพ่วงที่
บรรทุกของจะถูกลากจูงต่อไปโดยหัวรถลากคันอื่นเมื่อผ่านแดนออกนอกประเทศไทยแล้ว หรือเมื่อมีการขนถ่ายของนอก -
ประเทศไทยไปยังรถพ่วงหรือยานพาหนะขนส่งทางบกอ่ืน 

2.2  ในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อไปจนกระทั่งส่งมอบของที่ปลายทาง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ 
รถพ่วงจากคันที่ได้ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้ในเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ไปเป็นคันอื่นซึ่งการเปลี่ยนรถบรรทุกหรือ  
รถพ่วงนั้นได้กระท านอกประเทศไทย 
 ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและเส้นทางการขนส่งในข้อ 1 ของเอกสาร 
แนบท้ายนี้ และภายใต้เง่ือนไขว่าหัวรถลาก หรือรถบรรทุก หรือรถพ่วง ที่รับช่วงการขนส่งต่อในต่างประเทศนั้นจะต้องจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง และผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการเปลี่ยนรถหรือขนถ่ายของไปยังยานพาหนะ
ขนส่งอื่นนั้น 

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี ............................................................................... 
เริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ .............................. ...........................และสิ้นสุดตามวันท่ีและเวลาในประเทศไทยท่ีระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยเพิ่ม...............บาท อากรแสตมป์............บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเงิน.........................บาท 
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง.................................................................บาท 
ยานพาหนะขนส่งท่ีได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย ขส.3 นี้ ได้แก่ 

ประเภท เลขตัวถังและเลขทะเบียน 
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แบบ ขส. 4 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไปถึงสถานท่ีที่ระบุให้ส่งมอบ หากมีเหตุท าให้ไม่สามารถส่งมอบของให้ผู้รับตราส่งได้ 
หรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของและผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องด าเนินการตามค าสั่งของผู้มีสิทธิในการจัดการของ 
หรือด าเนินการที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการ โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมและ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

 
(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 

 
 
 

 

2-102 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 ข้อ 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจากการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิตอื่น เว้นแต่ 
ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ความคุ้มครองเพิ่มเติมแล้ว  
 ข้อ 4.  ผู้เอาประกันภัยตกลงท่ีจะด าเนินการดังต่อไปนี้  

4.1  ให้ความร่วมมือทุกประการกับผู้ส ารวจภัยหรือบุคคลที่บริษัทได้แต่งตั้งหรือมอบหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้ากับของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

4.2  ก่อนที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนจะไปถึงสถานที่ที่ก าหนดให้ส่งมอบ หากการรับขนของตามสัญญาที่  
ผู้เอาประกันภัยท าไว้เป็นอันพ้นวิสัย หรือต้องด าเนินการที่แตกต่างไปจากสัญญา โดยด าเนินการขนส่งต่อไปตามค าสั่งของผู้มี
สิทธิในการจัดการของ หรือจะด าเนินการต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายผู้มีสิทธิในการจัดการของผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
และ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร เช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
 ข้อ 5.  ในกรณีที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายสิ้นเชิงและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิด ค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
รวมค่าธรรมเนียมการรับขนและค่าภาษีอากรที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยาน-
พาหนะ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่หากจ านวนดังกล่าวสูงกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนท่ียังเหลืออยู่ บริษัท
จะชดใช้ให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่เหลืออยู่  
 ข้อ 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย หากมีการสับเปลี่ยน เลขทะเบียน
รถยนต์ท าให้เลขตัวถังและเลขทะเบียนไม่ตรงกับท่ีจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัท 
 

(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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แบบ ขส. 4 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเง่ือนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง 

จากการใช้ยานพาหนะขนส่งเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ

ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน  
 เมื่อของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไปถึงสถานท่ีที่ระบุให้ส่งมอบ หากมีเหตุท าให้ไม่สามารถส่งมอบของให้ผู้รับตราส่งได้ 
หรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของและผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนจะต้องด าเนินการตามค าสั่งของผู้มีสิทธิในการจัดการของ 
หรือด าเนินการที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในการจัดการของ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการ โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมและ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 

 
(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 

 
 
 

 

2-102 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 ข้อ 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจากการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิตอื่น เว้นแต่ 
ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ความคุ้มครองเพิ่มเติมแล้ว  
 ข้อ 4.  ผู้เอาประกันภัยตกลงท่ีจะด าเนินการดังต่อไปนี้  

4.1  ให้ความร่วมมือทุกประการกับผู้ส ารวจภัยหรือบุคคลที่บริษัทได้แต่งตั้งหรือมอบหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้ากับของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

4.2  ก่อนที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนจะไปถึงสถานที่ที่ก าหนดให้ส่งมอบ หากการรับขนของตามสัญญาที่  
ผู้เอาประกันภัยท าไว้เป็นอันพ้นวิสัย หรือต้องด าเนินการที่แตกต่างไปจากสัญญา โดยด าเนินการขนส่งต่อไปตามค าสั่งของผู้มี
สิทธิในการจัดการของ หรือจะด าเนินการต่อไปเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายผู้มีสิทธิในการจัดการของผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนด าเนินการดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
และ/หรือเพิ่มจ านวนความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง  
 บริษัทอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร เช่ือได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
 ข้อ 5.  ในกรณีที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายสิ้นเชิงและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิด ค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
รวมค่าธรรมเนียมการรับขนและค่าภาษีอากรที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดแล้ว บริษัทจะชดใช้ให้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่อหนึ่งยาน-
พาหนะ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า แต่หากจ านวนดังกล่าวสูงกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนท่ียังเหลืออยู่ บริษัท
จะชดใช้ให้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมในส่วนที่เหลืออยู่  
 ข้อ 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย หากมีการสับเปลี่ยน เลขทะเบียน
รถยนต์ท าให้เลขตัวถังและเลขทะเบียนไม่ตรงกับท่ีจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัท 
 

(เอกสารแนบท้ายนี  มีการเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในกลุม่ประเทศ AEC) 
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        บทที่ 3  
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและ 

การก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภัย 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
2. อธิบายการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย           ตว. 3  
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

3.1  กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
3.2  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.3  ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยคือ กระบวนการในการตัดสินใจคัดเลือกภัยที่จะรับประกันซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล  
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย ซึ่งมี 3 วิธี คือ การตกลงรับประกันภัย
ตามที่ได้รับข้อเสนอ การตกลงรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลง และการปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจในรับประกันภัย โดยการทบทวนการตัดสินใจซึ่งกระท าได้ทั้งระหว่าง
อายุของกรมธรรม์ประกันภัยหรือเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยถึงก าหนดต่ออายุ และการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน 

2. อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยทุกประเภทในประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงประมาณการต้นทุนความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและก าไร 
และก าหนดภายใต้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) มีความเพียงพอ 2) แสดงถึงความแตกต่างของ
ความเสี่ยงอย่างยุติธรรม และ 3) ไม่สูงจนเกินไป ส่วนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่มหรือแบบ
รวมมีวิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่นิยมใช้กัน 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนความเสียหาย และวิธีอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทน 

3. องค์ประกอบของเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ต้นทุนค่าเสียหาย และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยที่ครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน และก าไร  

4. การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกจาก
กันได้ เพราะการด าเนินการพิจารณารับประกันภัยโดยคัดเลือกภัยอย่างถูกต้องจะท าให้การก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยมีโอกาสถูกต้องได้ แต่หากการคัดเลือกภัยไม่ถูกต้อง โอกาสในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ให้ถูกต้องย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในการคัดเลือกภัยต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัย
แตกต่างกัน การประเมินความเสี่ยงภัยที่ผิดพลาด ท าให้ได้รับเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย 
ในท านองเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความ
เสี่ยงภัย ก็จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีโอกาสขาดทุนจากการรับประกันภัยได้ 
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 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 
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  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 
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กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-5 
 

 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-5 
 

 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.1  
กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
   
 
 ในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไรนั้น การพิจารณา
รับประกันภัยจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย  
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
1. การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และ
เมื่อได้มาแล้วจะเลือกใช้ข้อมูลใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่ว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และรับอย่างไรนั้นมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  

ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยจะเป็นข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการ
ตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น ซึ่งหมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัยรายนั้น 
ได้แก ่

1. การรวมรวม
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห ์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตามผล 

2. การเลือกและ 
ใช้วธิีการ 
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 1.1 ประเภทของข้อมูล Joseph F. Mangan และ Connor M. Harrison (2000) ได้ให้ข้อแนะน าเบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยในการจัดระดับของข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยให้แบ่งประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ข้อมูลที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (Essential Information) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ส าหรับการตัดสินใจ ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกก าหนดไว้ในคู่มือการรับประกันภัยเป็นการเฉพาะ 
  1.1.2 ข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำร (Desirable Information) ข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ แต่เป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงภัยได้ ถ้าหากได้มาโดยมีต้นทุนต่ าและไม่เสีย 
เวลาในการหาจนเกินไป 
  1.1.3 ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป (Available Information) เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
 

           
 

ภาพที่ 3.2 ประเภทของข้อมลู 
 

 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบาย
ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีมาตรฐานในการพิจารณา
ว่าข้อมูลใดที่จะเป็นที่ต้องการหรือมีความจ าเป็น  

 มาตรฐานที่ตั้งกันไว้นั้นมักจะมาจากค าถามว่า 1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร 2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูล
ขนาดไหน 3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด และ 4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด 
 1.2 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น ค าตอบส าหรับค าถามทั้งสี่ข้อข้างต้นจะเป็น
หลักในการใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งสรุปตามตารางพร้อม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป 

ข้อมูลทีเ่ป็นที ่
ต้องการ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 

อย่างยิ่ง 

�� 3.indd   139 4/10/2563 BE   3:56 PM
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึนอีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากตัวแทนประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่ตัวแทนประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน ตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา  
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่าตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ
จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากตัวแทนประกันวินาศภัย

การรู้ข้อมูลอะไร

จากที่ใด

การรู้ข้อมูลขนาด

เมื่อใด

ไหน
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

การรู้ข้อมูลอะไร

จากที่ใด

การรู้ข้อมูลขนาด

เมื่อใด

ไหน

 

3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
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  1.2.2 ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยทั่วไป ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยแต่ละรายจะบอกได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว หรือยังต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อมูลพื้นฐานบางประการที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติที่บอกถึงการ 
เกิดเหตุในระยะเวลาที่มีการประกันภัย จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เคยเรียกร้อง เป็นต้น และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอ
เอาประกันภัยเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายการทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย ข้อมูลเหล่านี้มักจะพบในใบค าขอเอาประกันภัย
เสมอ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยได้รับการ
ตอบครบถ้วน หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีการปิดบังข้อมูลบางอย่างและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึนอีกทั้งจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม  

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับใบค าขอเอาประกันภัยจากตัวแทนประกันวินาศภัย 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดที่ตัวแทนประกันวินาศภัยปล่อยเว้นว่างไว้ หรือ
หากมี เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงความจ าเป็นของการที่ต้อง
ได้รับข้อมูลนั้นๆ และขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 1.2.3 ข้อมูลที่ถูกเวลำพอที่จะเกิดประโยชน์ ในสถานการณ์จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
มักจะถูกเร่งรัดให้พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วทั้งจากผู้ขอเอาประกันภัยเอง หรือตัวแทนประกันวินาศภัย  
ซึ่งล้วนต้องการให้บริษัทเริ่มคุ้มครองทันทีหรือตามเวลาที่ตนเองต้องการ ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีการแข่งขันเพื่อให้  
ได้งาน ตัวแทนประกันวินาศภัยบางรายอาจจะใช้วิธีต่อรองกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยว่า หากออกกรมธรรม์
ให้ทันทีไม่ได้ก็จะสูญเสียงานนั้นไป ในปัจจุบันที่ผู้จ าหน่ายรถยนต์หรือสถาบันการเงินเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัท การเร่ิมคุ้มครองทันทีแล้วจึงออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ในเวลาต่อมากลายเป็นเร่ืองปกติ
และท าให้การขอข้อมูลส าหรับภัยแต่ละรายหมดความจ าเป็น 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจให้ดีว่า ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น 
จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะถ้าต้องการข้อมูลแต่ไม่สามารถได้ข้อมูลนั้นมาทันเวลาที่ต้องตัดสินใจ
รับประกันภัย ข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่มีประโยชน์ 
  มีกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจรับประกันภัยไว้โดยที่ยังจัดการประกันภัยต่อ
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องส่งให้ตามความต้องการของผู้รับประกันภัยต่อเฉพาะรายยังไม่ได้รับมา แต่ระหว่างนั้น
เกิดอัคคีภัยข้ึน เป็นผลให้บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัยไป บริษัทประกันวินาศภัยรายนั้นจึงได้รับความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากการที่ต้องรับความเสี่ยงภัยส่วนที่ต้องการเอาประกันภัยต่อนั้นไว้เอง 
  1.2.4 ข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ำข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นที่เข้ำใจได้  เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้ประกอบตัดสินใจ แต่การที่จะได้ข้อมูลเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับที่มา  
หรือแหล่งข้อมูลเป็นส าคัญ ในเรื่องของความถูกต้องนั้น สมมติว่าตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งใบค าขอเอา
ประกันภัยรถยนต์ที่มีการระบุว่าไม่เคยมีการเกิดเหตุเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนว่า ผู้เอาประกันภัยเคยมีอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อน ข้อควร
สงสัยที่อาจถูกตั้งเป็นค าถาม คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอาจจะเข้าใจผิด หรือพิมพ์ใบค าขอเอาประกันภัยผิด 
หรือบริษัทประกันภัยอ่ืนนั้นให้ข้อมูลผิด หรือเกิดจากเจตนาของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ
จริง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะทราบดีว่า เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจากตัวแทนประกันวินาศภัย
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.1 หลักในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นที่ต้องการและจ าเป็น 
 

1) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลอะไร ข้อมูลที่ส าคัญมาก (Crucial) และสัมพันธ์ (Relevant) กับภัยที่จะ 
เอาประกัน 

2) บริษัทต้องการรู้ข้อมูลขนาด 
   ไหน 

ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ (Complete) ต่อการตัดสินใจ 

3) บริษัทต้องการข้อมูลเมื่อใด ข้อมูลที่ถูกเวลา (Timely) พอที่จะเกิดประโยชน์ 
4) บริษัทจะได้ข้อมูลนั้นจากท่ีใด ข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (Accurate) และ 

เป็นที่เข้าใจได้ (Understandable) 
 
  1.2.1 เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำกและสัมพันธ์กับภัยที่จะเอำประกัน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่มีความส าคัญมากเท่านั้น กล่าวคือ 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถี่ (Frequency) ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรง 
(Severity) ของความเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ลักษณะการใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถยนต์มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความถี่หรือความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ 3.2 โรงแรมขนาดเล็กในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยที่ส าคัญมากของภัยดังกล่าวได้แก่ 1) จ านวนพนักงานของโรงแรม  
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจก่อความเสี่ยงในการให้บริการ 2) บริการของโรงแรมประเภทต่างๆ เนื่องจากการบริการแต่ละประเภท 
มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้สระว่ายน้ า การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการซักรีด และ 3) ประวัติความ
เสียหายของโรงแรมซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลกิจการของเจ้าของและผู้บริหาร 

 ในเร่ืองความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ภัยที่จะเอาประกันนั้น โดยทั่วไป ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน แต่อาจจะมีกรณีที่เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญมากอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์
กับภัยที่จะเอาประกันก็ได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุในอดีตเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 
แต่การเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนโดยผู้ขับขี่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับภัยที่จะเอาประกันในขณะนี้แล้ว 
  หากบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยรถยนต์ว่า จะไม่รับประกันภัยถ้า 
ผู้ขอเอาประกันภัยระบุในใบค าขอว่า เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์เนื่องมาจากการเมาสุราในรอบสามปีที่ผ่านมา  
และหากนายวันชัยเป็นผู้ขอเอาประกันภัยโดยระบุในใบค าขอเอาประกันภัยรถยนต์ว่า เคยเกิดเหตุดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว 
ข้อมูลนี้จะถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของการเกิดเหตุและความรุนแรงของการ
เกิดเหตุ และข้อมูลนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากนายวันชัยยังเป็นผู้ขับขี่อยู่และอุบัติเหตุอาจเกิดจากนายวันชัย
เนื่องจากการเมาสุราอีกก็ได้ 
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
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รายเดียวกัน เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมเสมอเมื่อรับงานจากตัวแทนประกัน
วินาศภัยรายนี้ โดยสรุป กรณีนี้หมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่มีความขัดแย้งกันจาก
แหล่ง ข้อมูลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องพินิจพิจารณาถึงชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับภัยที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับภาวะภัยหลายอย่าง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยอาจจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ด้วย เช่น Best’s Underwriting Guide ซึ่งเป็นคู่มือที่นิยมใช้ในการ
อ้างอิงและหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 500 ประเภท (ศึกษาเพิ่มเติม
ได้ใน www.ambest.com) หรือรายงานการส ารวจภัย และสถิติการรับประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น  

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือตัวแทนประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 
เนื่องจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และส่งผลให้ก าไรจากการรับ
ประกันภัยต่ าไปด้วย ช่วงเวลานี้เรียกว่า ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market) แต่ในช่วงเวลาทีมีการแข่งขันต่ า ความ
ต้องการเอาประกันภัยจะมีมาก บริษัทประกันวินาศภัยสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงได้ ท าให้มีก าไรจากการรับ
ประกันภัยสูงด้วย ภาวะตลาดเช่นนี้เรียกว่า ภาวะตลาดแข็งตัว (Hard Market)  

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
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รายเดียวกัน เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมเสมอเมื่อรับงานจากตัวแทนประกัน
วินาศภัยรายนี้ โดยสรุป กรณีนี้หมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่มีความขัดแย้งกันจาก
แหล่ง ข้อมูลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะต้องพินิจพิจารณาถึงชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับภัยที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับภาวะภัยหลายอย่าง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยอาจจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ด้วย เช่น Best’s Underwriting Guide ซึ่งเป็นคู่มือที่นิยมใช้ในการ
อ้างอิงและหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 500 ประเภท (ศึกษาเพิ่มเติม
ได้ใน www.ambest.com) หรือรายงานการส ารวจภัย และสถิติการรับประกันภัยทรัพย์สิน เป็นต้น  

 ส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นที่เข้าใจได้นั้น มีปัจจัยประกอบทั้งด้านแหล่งข้อมูลและตัวของเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเอง ด้านแหล่งข้อมูลนั้น รายงานบางฉบับอาจจะมีความยากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะท าความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยผู้นั้นอาจจะมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะเข้าใจข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในการรับประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องของบัญชีจึงไม่สามารถท าความเข้าใจงบการเงินของผู้เอาประกันภัยได้ 
 1.3 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันเป็นปกติในการพิจารณารับประกันภัย มีดังนี้ 
  1.3.1 ใบค ำขอเอำประกันภัย (Application form) เมื่อผู้ขอเอาประกันภัย หรือตัวแทนประกัน
วินาศภัยได้ส่งใบค าขอเอาประกันภัยมา ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในใบค าขอเอา
ประกันภัยนั้นเพียงพอหรือไม่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย โดยปกติข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยมักจะเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ถึงภาวะภัย (Hazard) ในระดับที่ไม่ซับซ้อนนัก 
  1.3.2 ผู้หำประกันภัย (Producers) หมายถึง ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 
เนื่องจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้ขอท าประกันภัยมากที่สุด จึงมีข้อมูล
ที่มีประโยชน์มาก 
  1.3.3 รำยงำนกำรส ำรวจภัย (Survey/Inspection reports) บางครั้งผู้พิจารณารับประกันภัยอาจ
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น อาจให้บริษัทส ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยของบริษัทเข้าท า
การตรวจสอบและส ารวจภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.3.4 สถำบันกำรเงิน (Financial Institutes) ในบางกรณี สถาบันการเงินเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะขอท าประกันภัย ดังนั้นจึงมีข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น วงเงินสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่สถาบันการเงินประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการตัดสินใจรับเสี่ยงภัยได้ 
  1.3.5 รำยงำนและสถิติของส ำนักงำน คปภ. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องอาศัย
สถิติของการรับประกันภัยบางประเภทว่ามีจ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไร 
  1.3.6 รำยงำนจำกแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอัตราเบี้ย
ประกันภัย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารการเงิน บุคคลที่รู้จักในวงการธุรกิจนั้น รวมทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
บริษัทประกันภัยอื่น เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  1.3.7 แฟ้มรำยงำนค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท  บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มรายงาน 
ค่าสินไหมทดแทนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลของผู้เอา
ประกันภัย หรือราคาของอะไหล่รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อที่แพงกว่าปกติ เป็นต้น 
 1.4 ภาวะตลาด (Market Conditions) ในฐานะที่ตัวแทนประกันวินาศภัยท างานอยู่ในวัฏจักรของการ 
รับประกันภัย (Underwriting Cycle) เช่นเดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากภาวะตลาดแข็งตัวกับภาวะตลาดอ่อนตัวมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยต่างกัน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วัฏจักรของการรับประกันภัย 
 
การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ลักษณะของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการแข่งขัน

ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง มีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และส่งผลให้ก าไรจากการรับ
ประกันภัยต่ าไปด้วย ช่วงเวลานี้เรียกว่า ภาวะตลาดอ่อนตัว (Soft Market) แต่ในช่วงเวลาทีมีการแข่งขันต่ า ความ
ต้องการเอาประกันภัยจะมีมาก บริษัทประกันวินาศภัยสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงได้ ท าให้มีก าไรจากการรับ
ประกันภัยสูงด้วย ภาวะตลาดเช่นนี้เรียกว่า ภาวะตลาดแข็งตัว (Hard Market)  

ภาวะตลาดทั้งสองแบบมีผลต่อการได้รับข้อมูลเพื่อพิจารณารับประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันดังนี้ 
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

เมื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาคือการที่จะรับเสี่ยงภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 
ในการพิจารณารับประกันภัยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัยเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทัศนคติของผู้บริหารกิจการของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ
มาตรการจัดการความเสี่ยงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญกว่าก าไรของกิจการในปีที่ผ่านมา หรือในกรณีของบริษัทที่มีผล
ประกอบการมั่นคงแข็งแรงในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินข้อมูลจะให้ความส าคัญกับ
ประเภทของการประกันภัยและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเป็นส าคัญ แต่ข้อควรพิจารณาพื้นฐานในการประเมิน
ข้อมูลที่ได้รับมาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาวะภัย (Hazard) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 
 2.2 ภาวะภัย (Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 
ภาวะภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ภาวะภัยทางกายภาพ ภาวะภัยทางศีลธรรม และภาวะภัยทางอุปนิสัย 
  2.2.1 ภำวะภัยทำงกำยภำพ (Physical Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพของวัตถุเอง หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะ
ท าให้โอกาสเกิดอัคคีภัยเพิ่มสูงขึ้นได้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้  
สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้ 
  ภาวะภัยทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทซึ่งเป็นผลมาจากสภาพของวัต ถุ การประกอบอาชีพ 
การใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   1) การดูแลบ ารุงรักษา (Housekeeping) หมายถึง วิธีการที่ผู้เอาประกันภัยดูแลบ ารุงรักษา
สถานที่เอาประกันภัย การดูแลรักษาสถานที่อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม แต่สถานที่ที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาเพิ่มโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
การดูแลบ ารุงรักษาสถานที่จะรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย 
   2) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างและส่วน
ต่างๆ ของตัวสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น วัสดุที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐจะมีความคงทนกว่าวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเกิดอัคคีภัย แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้นขึ้นอยู่กับภัยที่ต้องการให้คุ้มครองประเภทอื่นๆ ด้วย  
   3) การใช้สถานที่หรือการประกอบการ (Occupancy) หมายถึง การใช้งานของสถานที่ที่เอา
ประกันภัย อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้เป็นส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานหรือคลังสินค้า เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เอาประกันภัยบางแห่งมีการใช้หรือประกอบการหลายชนิดในสถานที่เดียวกัน เช่น ห้าง  
สรรพสินค้ามีทั้งร้านค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งท าให้มีโอกาสเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติได้ 
   4) ภัยจากภายนอก (External Exposure) หมายถึง ภาวะแวดล้อมภายนอกบริเวณสถานที่ที่เอา
ประกันภัยตั้งอยู่ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมรถยนต์สูง เป็นต้น  
   5) สภาพทางภูมิศาสตร์ (Geography) หมายถึง ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ที่เอาประกันภัย เช่น อยู่
ในเขตแผ่นดินไหว หรือริมแม่น้ า เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.2 ภาวะตลาดกับการได้รับข้อมูล เง่ือนไขความคุ้มครองและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 

ท าได้ยาก 
สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 

 

 
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย 

การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
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สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 
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การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  
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เป็นต้น โดยสรุปกล่าวได้ว่า การประเมินข้อมูลควรใช้คู่มือในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทและดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประกอบกัน 

เมื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาคือการที่จะรับเสี่ยงภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ 
ในการพิจารณารับประกันภัยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันภัยเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทัศนคติของผู้บริหารกิจการของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ
มาตรการจัดการความเสี่ยงอาจจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญกว่าก าไรของกิจการในปีที่ผ่านมา หรือในกรณีของบริษัทที่มีผล
ประกอบการมั่นคงแข็งแรงในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมินข้อมูลจะให้ความส าคัญกับ
ประเภทของการประกันภัยและคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเป็นส าคัญ แต่ข้อควรพิจารณาพื้นฐานในการประเมิน
ข้อมูลที่ได้รับมาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ภาวะภัย (Hazard) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนี้ 
 2.2 ภาวะภัย (Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป 
ภาวะภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ภาวะภัยทางกายภาพ ภาวะภัยทางศีลธรรม และภาวะภัยทางอุปนิสัย 
  2.2.1 ภำวะภัยทำงกำยภำพ (Physical Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัย
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพของวัตถุเอง หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะ
ท าให้โอกาสเกิดอัคคีภัยเพิ่มสูงขึ้นได้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้  
สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้ 
  ภาวะภัยทางกายภาพแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพของวัต ถุ การประกอบอาชีพ 
การใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   1) การดูแลบ ารุงรักษา (Housekeeping) หมายถึง วิธีการที่ผู้เอาประกันภัยดูแลบ ารุงรักษา
สถานที่เอาประกันภัย การดูแลรักษาสถานที่อย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม แต่สถานที่ที่ขาดการดูแลบ ารุงรักษาเพิ่มโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
การดูแลบ ารุงรักษาสถานที่จะรวมถึงการดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย 
   2) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction) หมายถึง วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างโครงสร้างและส่วน
ต่างๆ ของตัวสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น วัสดุที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐจะมีความคงทนกว่าวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเกิดอัคคีภัย แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้นขึ้นอยู่กับภัยที่ต้องการให้คุ้มครองประเภทอื่นๆ ด้วย  
   3) การใช้สถานที่หรือการประกอบการ (Occupancy) หมายถึง การใช้งานของสถานที่ที่เอา
ประกันภัย อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้เป็นส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานหรือคลังสินค้า เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่เอาประกันภัยบางแห่งมีการใช้หรือประกอบการหลายชนิดในสถานที่เดียวกัน เช่น ห้าง  
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ประกันภัยตั้งอยู่ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการโจรกรรมรถยนต์สูง เป็นต้น  
   5) สภาพทางภูมิศาสตร์ (Geography) หมายถึง ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ที่เอาประกันภัย เช่น อยู่
ในเขตแผ่นดินไหว หรือริมแม่น้ า เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.2 ภาวะตลาดกับการได้รับข้อมูล เง่ือนไขความคุ้มครองและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

เร่ือง ภาวะตลาดอ่อนตัว ภาวะตลาดแข็งตัว 
การได้รับข้อมูล 1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่ได้มายากและ 

   การสอบถามข้อมูลอาจท าให้ได้ 
   งานน้อยลง  
2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 

เง่ือนไขความคุ้มครอง ก าหนดได้ยาก ก าหนดได้ง่าย 
อัตราเบี้ยประกันภัย ต่ า และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 

ท าได้ยาก 
สูง และการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย 
ท าได้ง่าย 

 

 
2. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย 

การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขั้นตอนนี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายในการท าก าไรซึ่งมีผลกระทบโดยตรงจากข้อพิจารณาในการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน 
(Basic Underwriting Considerations) และท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถระบุวิธีการต่างๆ ที่จะใช้
ในการรับประกันภัยได้ 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลก็คือ การหาวิธีในการรับเสี่ยงภัย หรือปฏิเสธเมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากที่สุดในการประเมินข้อมูลที่ได้รับมา 
 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. ไม่มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   หรือใช้กันน้อยมาก 

1. ข้อมูลได้มาง่าย 
2. มีการใช้ใบค าขอเอาประกันภัย 
   และมักจะมีข้อมูลครบถ้วน 
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ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัย โดยปกติจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย ภาวะภัย ความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย
ด้วย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัย  เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตัดสนิใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างก าไรจากการรับประกันภัยให้แก่บริษัท ดังนั้น 
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แล้วเห็นว่าไม่สามารถรับเสี่ยงภัยได้ หากไม่มีการรับประกันภัยส าหรับภัยใดๆ เลย ก็ไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการรับประกันภัยที่ไม่ดีก็ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจากการประสบกับภาวะขาดทุน 
ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจประกันภัยคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้สูญเสียที่เกิดเหตุภายใต้สัญญาประกันภัย แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยคือผู้ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาก่อน
ว่าความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มากเกินไปกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
 ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องใช้ความ
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 การประเมินข้อมูลที่ได้มาส าหรับการรับประกันภัยนั้น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการ
ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะใช้วิธีการทั้งในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย (Subjective) 
ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในอดีตมาคาดคะเนความเสียหายในอนาคตเป็นการประเมินเชิงวัตถุวิสัย 
ในขณะที่การประกันภัยชนิดใหม่ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายในอดีตก็จะต้องใช้การประเมินเชิงจิตวิสัย  
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการที่ อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1)  ผู้หาประกันภัย 
   2) ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    ตัวแทนประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม 
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรียมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบบางส่วนของความเสียหายหากการแจ้งช้านั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย 
    (4)  การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Cancellation) กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่ผู้เอาประกันภัยมีการกระท า
ที่ส่อเจตนาทุจริต บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขนี้ 
  นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่งอาจจะมีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
เพิ่มเติมได้ เช่น การก าหนดจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่สูงกว่าปกติ หรือการยกเว้นไม่คุ้มครองสินค้าตัวอย่างที่
เก็บวางไว้ในห้องพักของโรงแรมโดยไม่ได้เก็บในตู้นิรภัยหรือฝากกับพนักงานของโรงแรม เป็นต้น 
  2.2.3 ภำวะภัยทำงอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนสิัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัยโดยมิได้มีเจตนาทุจริต ซึ่งอาจจะเป็นการ
ละเลยไม่รับผิดชอบหรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือการบริหารจัดการท่ี อ่อนแอ เช่น ผู้เอาประกันภัยวาง
ทรัพย์สินมีค่าไว้ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ของบุคคลภายนอก การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ใส่ใจที่จะก าหนดมาตรการป้องกัน
อัคคีภัย การไม่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เจ้าของโรงงานอาจไม่สนใจที่จะท าการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ช ารุดเสียหายหากเขาทราบดีว่าความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การที่  
ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือเอารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งขับ
รถไม่เป็นใช้ขับขี่ในท้องถนน เป็นต้น 
  ในการประเมินภาวะภัยด้านอุปนิสัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาใช้แหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ให้เป็นประโยชน์ 
   1)  ผู้หาประกันภัย 
   2) ใบค าขอเอาประกันภัย 
   3) รายงานการส ารวจภัย 
   4) รายงานค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้น สามารถใช้วิธี
เดียวกับการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมได้ โดยเฉพาะการใช้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการในการก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดได้อีก เช่น ก าหนดเพดานความรับผิดส าหรับ
ทรัพย์สินประเภทเครื่องเพชรพลอย หรือของมีค่าต่างๆ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขนี้มุ่งที่จะลดจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนเมื่อ
ความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว แต่เงื่อนไขนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใส่ใจต่อการเกิดความเสียหาย
ให้มีความระมัดระวังมากข้ึน 
  ส าหรับการใช้วิธีก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกเองนั้นเป็นผลดี
แน่นอน แต่บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้อย่างระมัดระวัง การก าหนดวงเงินให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองนั้นต้อง
เป็นจ านวนเงินที่เหมาะสมหากเกิดความเสียหายขึ้น เป้าหมายของการก าหนดความรับผิดส่วนแรกนั้นเพื่อลดความไม่
ใส่ใจของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ านวนเล็กๆ น้อยๆ มิใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 
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  ในการที่จะรับประกันภัยและลดความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางกายภาพนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจะใช้มาตรการหลายแบบ เช่น การให้ข้อเสนอแนะในการจัดการลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกันภัยก่อนที่จะรับ
ประกันภัย หรือการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ านวนหนึ่ง 
เป็นต้น 
  2.2.2 ภำวะภัยทำงศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความเสี่ยงภัย
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าโดยเจตนาอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เช่น 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ 
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยที่ตนได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ เป็นต้น 
  เนื่องจากการประกันภัยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น 
ภาวะภัยทางศีลธรรมจึงเป็นเร่ืองที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว หากเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยว่ามีภาวะภัยทางศีลธรรม ก็ควรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย 
  ภาวะภัยทางศีลธรรมอาจพบได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
   1) ฐานะทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสียหายเอง
เพื่อหวังได้เงินค่าสินไหมทดแทน 
   2) คนที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย อาจเป็นผู้ที่มีเบื้องหลังเป็นนักการพนัน คนที่ท าธุรกิจ 
สีเทา หรือรับซื้อของโจร เป็นต้น  
   3) ลักษณะทางศีลธรรมของผู้เอาประกันภัย อาจมีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่น่าสงสัย หรือ
เคยมีประวัติทางคดีอาญามาก่อน เป็นต้น 
    ตัวแทนประกันวินาศภัยที่คุ้นเคยกับลูกค้าดีอาจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม 
ของผู้ขอเอาประกันภัยได้ หรือฝ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทก็ยังสามารถท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งข้อมูลส าหรับภาวะภัยทาง
ศีลธรรมได้อีกด้วย ทั้งในกรณีที่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยท าการเตรียมการ
ต่ออายุการประกันภัย 
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ในการจัดการกับภาวะภัยทางศีลธรรมก็คือ เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
    (1)  การฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเท็จ (Fraud or Misrepresentation) ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้
จะท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะได้ 
    (2)  การเพิ่มขึ้นของภาวะภัย (Increase in Hazard) กรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทมี
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองระงับไปได้หากภาวะภัยเพิ่มขึ้น นอกเสียจากว่าบริษัทจะได้รับแจ้งและยินยอมให้ความ
คุ้มครองต่อไป โดยปกติแล้ว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่การเพิ่มภาวะภัยนัน้อยู่ในการรับรู้ของผู้เอาประกันภัยโดย
เจตนาซึ่งถือว่าเป็นภาวะภัยทางศีลธรรมที่แท้จริง 
    (3)  การรายงานความเสียหาย (Reporting a Loss) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในการ
รายงานความเสียหายก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เกิดความเสียหายขึ้น
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท 
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
จากผู้หาประกันภัยคือ ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ดีที่สุด 
โดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อยมักจะได้รับ
การพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมาดีพอสามารถ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับ
ประกันภัยรายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของตัวแทนประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง 5 
ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งสง่งานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 
2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมีขนาดต่ ากว่า 
30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 
3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 
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  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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ประกันภัยอาจตัดสินใจโยกย้ายการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ออกจากบริษัท การใช้ทางเลือกที่เหมาะสมนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอย่างมาก  
  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะพิจารณารับประกันภัยงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายหนึ่งซึ่งงานนั้นอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในด้าน
อาชญากรรมและการกระท ามุ่งร้าย ที่ผ่านมา ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้รับเหมาที่ดีสร้างก าไรพอสมควรให้แก่บริษัท 
เสมอมาและสัญญาว่าจะส่งงานให้แก่บริษัทต่อไปเป็นประจ า กรณีนี้กล่าวได้ว่างานชิ้นนี้มีความเสี่ยง วิธีการที่จะ
เลือกใช้ประกอบการตัดสินใจคือ การชั่งน้ าหนักระหว่างความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจากงานนี้กับผลก าไรที่จะเกิดจาก
งานอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้และหาทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประกันภัย  
  3.1.3 กำรกดดันจำกผู้หำประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
จากผู้หาประกันภัยคือ ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งมีรายได้เป็นค่าบ าเหน็จจากงานที่รับประกันภัยให้รับงานไว้ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักตัวแทนประกันวินาศภัยเหล่านี้ให้ดีที่สุด 
โดยปกติแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยมากพอและมีความเสียหายน้อยมักจะได้รับ
การพิจารณารับประกันภัยเป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภัยที่ส่งมาดีพอสามารถ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ได้ แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีโอกาสท าก าไรต่ าก็ตาม ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน 
  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจว่าจะรับ
ประกันภัยรายใหม่ที่มีโอกาสก าไรน้อยหรือไม่ ซึ่งเป็นเร่ืองการกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัย เช่น 
  ตัวอย่างที่ 3.3 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งส่งงานที่มีก าไรดีมากให้กับบริษัทมาโดยตลอด
ระยะเวลา 3 ปี และมีเบี้ยประกันภัยโดยรวมให้บริษัทรวมทั้ง 3 ปีประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา
งานของตัวแทนประกันวินาศภัยรายดังกล่าวเขามีผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินถึง 5 
ล้านบาท 
  ตัวอย่างที่ 3.4 ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งสง่งานประกันภัยรายย่อยให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 
2 ปี มีก าไรพอประมาณ มีเบี้ยประกันภัยรวมกัน 2 ปีประมาณ 3 ล้านบาท ลูกค้าประมาณร้อยละ 50 ของตัวแทน
ประกันวินาศภัยรายดังกล่าวมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายครั้งมาก แต่การเรียกร้องแต่ละครั้งมีขนาดต่ ากว่า 
30,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 
  3.1.4 กำรก ำกับของหน่วยงำนก ำกับดูแล ในประเทศไทย หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความพร้อมให้ร่วมกันรับงานประกันภัยบางประเภทเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรในอดีต หรือการประกันภัยพืชผล เป็นต้น 
  3.1.5 นโยบำย แนวทำง และวิธีกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไป เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีการรับประกันภัยของบริษัทที่เขียนไว้ในคู่มือการรับประกันภัย 
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันภัยนั้น อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของการประกันภัย ความรู้และ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดท า เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการรับประกันภัยจะประกอบด้วย 

1) นโยบาย แนวทางและวิธีการในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Policy) 
2) ภัยมาตรฐานที่รับประกันได้ (Preferred Risks or Standard Risks) 
3) ภัยที่ไม่ควรรับประกันภัย (Advisory Declined Risks หรือ Referral Risks) 

 

3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

  อนึ่ง ข้อแตกต่างระหว่างภาวะภัยทางศีลธรรมและภาวะภัยทางอุปนิสัยในการประเมินความเสี่ยงภัย  
ก็คือ ภาวะภัยทางอุปนิสัยนั้นเกิดจากความไม่รับผิดชอบหรือความไม่ใส่ ใจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยสามารถเห็นได้ง่ายกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากเจตนาที่จะทุจริตซึ่งยากจะเห็นได้ในขณะขอเอา
ประกันภัย 
  ต าราบางเล่มอาจมีการระบุภาวะภัยประเภทอ่ืนอีก ตัวอย่างเช่น ภาวะภัยทางการด าเนินชีวิต (Life-
style Hazard) เช่น การชอบเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นการพนัน และภาวะภัยทางสมรรถนะ (Competency 
Hazard) เช่น การปีนขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาบ้านด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความช านาญ เป็นต้น 
 
3. การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจหาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดจากข้อมูลที่ได้รับมา 
และแจ้งผลการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 แม้การท าก าไรจากการรับประกันภัยจะเป็นเป้าหมายหลักก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควร
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
 3.1 ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจรับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 
  3.1.1 การกระจายความเสี่ยงภัย 
  3.1.2  การประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  3.1.3  การกดดันจากผู้หาประกันภัย 
  3.1.4  การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแล และ 
  3.1.5  นโยบาย แนวทาง และวิธีการในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท  
 
  3.1.1 กำรกระจำยควำมเสี่ยงภัย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นว่าสามารถรับ
ประกันภัยที่เสนอขอเอาประกันมานั้นได้ แต่หากรับแล้ว จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมในเขตรับประกันภัยจะสูงเกิน
กว่าจ านวนที่คู่มือรับประกันภัยก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่มีขนาดใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงการกระจายความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวของภัยกันมากเกินไป
ในเขตรับประกันภัยแต่ละเขต เช่น บริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างจ านวนมากที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ ในบริเวณเดียวกันของริมฝั่งแม่น้ า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องการกระจายความ 
เสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อเห็นว่าภัยที่ต้องการรับประกันไว้นั้นมีโอกาสเสี่ยงสูง การรับเสี่ยงภัยเองทั้งหมด
อาจเกิดผลเสียหายต่อบริษัทได้ จึงจ าเป็นต้องเอาประกันภัยต่อออกไป 
  3.1.2 กำรประกันภัยประเภทอื่นของผู้เอำประกันภัย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง
อาจจะมีการเอาประกันภัยหลายประเภทไว้กับบริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เช่น มีทั้งการประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยโรงงาน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยต้องตัดสินใจใชท้างเลือกที่เหมาะสม เพราะหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับประกันภัยงานหนึง่ ผู้เอา-
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เงื่อนไขไปนั้นเป็นเพราะเหตุผลใด ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยด้วย   
 3.3 การจัดท าเอกสารประกอบ เมื่อมีการตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะต้องจัดท าเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานเสมอ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจจะประกอบด้วยใบค าขอเอา
ประกันภัย รายงานการส ารวจภัย และจดหมายโต้ตอบระหว่างกันทั้งหมด เอกสารเหล่านั้นจะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ลูกค้า หากไม่มีการจัดท าเอกสารประกอบแล้ว บริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบติดตามการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา 
ในอดีตได้เลย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จึงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหาย หรือเมื่อท าการ
ตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย 
 กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารับประกันภัยเป็นวงจรที่ไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องคอยติดตามผล
การรับประกันภัยไปตลอดอายุของกรมธรรม์เป็นอย่างน้อยรวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย การติดตามผล
นั้นสามารถท าได้โดยทบทวนการพิจารณารับประกันภัยและการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนต่างๆ 
 การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยทราบว่า
การตัดสินใจที่ท าไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ไม่ต้องท าอะไรนอกจากการติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้นไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข โดยทั่วไปแล้วในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องท า 
 ภัยที่รับประกันมาแล้วนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ภัยที่เคยได้รับการพิจารณาว่า “ดี” ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลง
เป็นภัยที่ไม่ดีในอนาคตก็ได้ เช่น 1) การเปลี่ยนรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 2) การเปิดร้านท าผมในบ้านอยู่อาศัย  
3) การให้บุตรอายุ 16 ปีขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าว อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากเดิมที่
ตกลงรับประกันภัยให้เป็นการงดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปัจจุบันได้ 
 4.1 สัญญาณเตือนภัย ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดู 
ผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก มีลักษณะของ
งานที่รับประกันภัยไว้ที่สามารถถือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเร่งจัดการแก้ไขก่อน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  4.1.1 มีงานประเภท “จ าเป็นต้องรับ” หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจเกื้อกูล” (Accommodation Business) 
มากเกินไป ธุรกิจเกื้อกูล หมายถึง ธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยไว้จากนายหน้า ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัย 
โดยธุรกิจนั้นไม่น่าสนใจที่จะรับประกันภัย แต่ที่รับประกันภัยไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้ อกูลความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับนายหน้า ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้น าธุรกิจอ่ืน
ที่คุ้มค่ามาประกันภัยไว้แล้ว (พจนานุกรม ศัพท์ประกันภัย, 2560) 
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4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

 3.2 ทางเลือกในการรับประกันภัย การตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้พิจารณารับประกันภัยจะมี 3 ทางเลือก
ด้วยกันคือ 
  3.2.1 กำรตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance)  
  3.2.2 กำรตกลงรับด้วยกำรเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) หากผู้พิจารณารับ
ประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ภัยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติธรรมดา แต่เห็นว่าสามารถรับเสี่ยงภัยได้  
ผู้พิจารณารับประกันภัยก็อาจตกลงรับเสี่ยงภัย โดยเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในการรับประกันภัยบางประการจาก
ข้อเสนอที่ได้รับมาในด้านเงื่อนไข ความคุ้มครอง จ านวนเงิน หรืออัตราเบี้ยประกันภัย เช่น จ ากัดความคุ้มครอง ปรับลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิด ก าหนดความรับผิดส่วนแรก ก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยร่วม 
หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น 
  3.2.3 กำรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย มักจะเกิดความลังเลที่จะตัดสินใจเพราะกลัวผิดพลาด แต่
หากมีหลักการก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ การตัดสินใจนั้นต้องตั้งอยู่บนการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาและ
การประเมินความเสี่ยงที่ใช้ข้อเท็จจริงประกอบ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้อง
ตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกคนทุกฝ่ายล้วนต้องการทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว ผู้ขอเอาประกันภัยเอง
และ/หรือตัวแทนประกันวินาศภัยต้องการทราบเพื่อที่จะได้หาทางออกอ่ืน เช่นไปส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน
แทนเพื่อให้ภัยนั้นมีความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในช่วงนั้น การประวิงเร่ืองไว้โดยไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ไม่ควร
กระท าเป็นอย่างยิ่ง 
  กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีความส าคัญเพราะจะต้องประเมินผลก่อนว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นจะ
เป็นอย่างไร ค าถามแรกสุดที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรถามตัวเองก็คือ ถ้าเลือกใช้ทางเลือกนี้แล้ว โอกาสใน
การท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร   
  การด าเนินการตามทางเลือกทั้งสามนั้น ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่องไป เช่น ถ้าจะรับประกันภัยตามที่ 
ผู้ขอเอาประกันภัยเสนอมา ก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราว หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไป ส่วนการเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานรายใหม่ หรือการปฏิเสธที่จะไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีเหตุผลและตั้งอยู่บนหลักการ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน 
และอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบว่างานที่บริษัทจะรับประกันภัยนั้นควรมีลักษณะ
อย่างไรเพื่อเป็นผลดีต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการตัดสินใจเป็นการรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการสื่อสารกลับไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอ
ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยหรือไม่ การสื่อสารนั้นต้องมีความชัดเจนว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลง
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เงื่อนไขไปนั้นเป็นเพราะเหตุผลใด ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยกับตัวแทนประกันวินาศภัยด้วย   
 3.3 การจัดท าเอกสารประกอบ เมื่อมีการตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะต้องจัดท าเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานเสมอ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจจะประกอบด้วยใบค าขอเอา
ประกันภัย รายงานการส ารวจภัย และจดหมายโต้ตอบระหว่างกันทั้งหมด เอกสารเหล่านั้นจะต้องจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ลูกค้า หากไม่มีการจัดท าเอกสารประกอบแล้ว บริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบติดตามการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา 
ในอดีตได้เลย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จึงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดความเสียหาย หรือเมื่อท าการ
ตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย 
 กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารับประกันภัยเป็นวงจรที่ไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่า เม่ือเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องคอยติดตามผล
การรับประกันภัยไปตลอดอายุของกรมธรรม์เป็นอย่างน้อยรวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย การติดตามผล
นั้นสามารถท าได้โดยทบทวนการพิจารณารับประกันภัยและการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนต่างๆ 
 การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยทราบว่า
การตัดสินใจที่ท าไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ไม่ต้องท าอะไรนอกจากการติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้นไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข โดยทั่วไปแล้วในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องท า 
 ภัยที่รับประกันมาแล้วนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยอันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ภัยที่เคยได้รับการพิจารณาว่า “ดี” ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลง
เป็นภัยที่ไม่ดีในอนาคตก็ได้ เช่น 1) การเปลี่ยนรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 2) การเปิดร้านท าผมในบ้านอยู่อาศัย  
3) การให้บุตรอายุ 16 ปีขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เป็นต้น จากตัวอย่างดังกล่าว อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากเดิมที่
ตกลงรับประกันภัยให้เป็นการงดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยในปัจจุบันได้ 
 4.1 สัญญาณเตือนภัย ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดู 
ผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก มีลักษณะของ
งานที่รับประกันภัยไว้ที่สามารถถือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเร่งจัดการแก้ไขก่อน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  4.1.1 มีงานประเภท “จ าเป็นต้องรับ” หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจเกื้อกูล” (Accommodation Business) 
มากเกินไป ธุรกิจเกื้อกูล หมายถึง ธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยไว้จากนายหน้า ตัวแทน หรือผู้เอาประกันภัย 
โดยธุรกิจนั้นไม่น่าสนใจที่จะรับประกันภัย แต่ที่รับประกันภัยไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้ อกูลความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับนายหน้า ตัวแทน ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้น าธุรกิจอ่ืน
ที่คุ้มค่ามาประกันภัยไว้แล้ว (พจนานุกรม ศัพท์ประกันภัย, 2560) 
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4) ภัยที่ห้ามรับประกันภัย (Declined Risks) 
5) ส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
6) การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและการก าหนดราคา (Premium Rating and Pricing) 
7) อ านาจในการรับประกันภัย (Underwriting Authority) 
8) แนวทางการจัดประกันภัยต่อ (Reinsurance Arrangement Guidelines) เป็นต้น 

 3.2 ทางเลือกในการรับประกันภัย การตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้พิจารณารับประกันภัยจะมี 3 ทางเลือก
ด้วยกันคือ 
  3.2.1 กำรตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance)  
  3.2.2 กำรตกลงรับด้วยกำรเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) หากผู้พิจารณารับ
ประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ภัยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติธรรมดา แต่เห็นว่าสามารถรับเสี่ยงภัยได้  
ผู้พิจารณารับประกันภัยก็อาจตกลงรับเสี่ยงภัย โดยเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในการรับประกันภัยบางประการจาก
ข้อเสนอที่ได้รับมาในด้านเงื่อนไข ความคุ้มครอง จ านวนเงิน หรืออัตราเบี้ยประกันภัย เช่น จ ากัดความคุ้มครอง ปรับลด
จ านวนเงินเอาประกันภัย ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิด ก าหนดความรับผิดส่วนแรก ก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยร่วม 
หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น 
  3.2.3 กำรปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย มักจะเกิดความลังเลที่จะตัดสินใจเพราะกลัวผิดพลาด แต่
หากมีหลักการก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ การตัดสินใจนั้นต้องตั้งอยู่บนการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาและ
การประเมินความเสี่ยงที่ใช้ข้อเท็จจริงประกอบ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ต้อง
ตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกคนทุกฝ่ายล้วนต้องการทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว ผู้ขอเอาประกันภัยเอง
และ/หรือตัวแทนประกันวินาศภัยต้องการทราบเพื่อที่จะได้หาทางออกอ่ืน เช่นไปส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน
แทนเพื่อให้ภัยนั้นมีความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในช่วงนั้น การประวิงเร่ืองไว้โดยไม่ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ไม่ควร
กระท าเป็นอย่างยิ่ง 
  กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีความส าคัญเพราะจะต้องประเมินผลก่อนว่าผลที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นจะ
เป็นอย่างไร ค าถามแรกสุดที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรถามตัวเองก็คือ ถ้าเลือกใช้ทางเลือกนี้แล้ว โอกาสใน
การท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร   
  การด าเนินการตามทางเลือกทั้งสามนั้น ต้องมีการด าเนินการต่อเนื่องไป เช่น ถ้าจะรับประกันภัยตามที่ 
ผู้ขอเอาประกันภัยเสนอมา ก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราว หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อไป ส่วนการเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานรายใหม่ หรือการปฏิเสธที่จะไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีเหตุผลและตั้งอยู่บนหลักการ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน 
และอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบว่างานที่บริษัทจะรับประกันภัยนั้นควรมีลักษณะ
อย่างไรเพื่อเป็นผลดีต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการตัดสินใจเป็นการรับประกันภัยโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการสื่อสารกลับไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยหรือตัวแทนประกันวินาศภัยได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอ
ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยหรือไม่ การสื่อสารนั้นต้องมีความชัดเจนว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลง
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   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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  4.1.2 มีงานซึ่งอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การรับประกันภัยมากเกินไป เช่น บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการก าหนด
ขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยเสียหายเนื่องจากน้ าไว้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่บริษัทมีการออกกรมธรรม์ประกันภัย
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เปลี่ยนแปลงทางธุรการเท่านั้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือในการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
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ตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือเป็นการทบทวนผลการรับประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามท่ี
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นสมควร 
  (รายละเอียดของ 2 วิธีนี้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ของ นว. 2) 
  4.2.3 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินด้ำนกำรรับประกันภัย นอกจากวิธีการการติดตามผลทั้ง  
2 วิธีข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยประกอบด้วย 
  อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัยที่นิยมใช้กัน ได้แก ่

1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expense Ratio) ซึ่ง

อัตราส่วนนี้นิยมน าไปค านวณรวมเป็นค่าสินไหมทดแทน 
3) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commission and Brokerage Ratio) 
4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Underwriting Expense Ratio) 
5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio) 
6) อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-19 
 

   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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3-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

  4.1.2 มีงานซึ่งอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การรับประกันภัยมากเกินไป เช่น บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการก าหนด
ขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยเสียหายเนื่องจากน้ าไว้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่บริษัทมีการออกกรมธรรม์ประกันภัย
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีขีดจ ากัดความรับผิดย่อยส าหรับภัยดังกล่าวเกินกว่านั้น 
  4.1.3 มีค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นมากจากความคุ้มครองประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เช่น  
ค่าสินไหมทดแทนจากภัยเปียกน้ าจากการรับประกันภัยอาคารชุดจ านวนมากไว้ 
  4.1.4 ยอดรวมของธุรกิจ (Portfolio) มีความไม่สมดุลจากงานประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป  
ท าให้ผลการรับประกันภัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริษัทประกันวินาศภัยมีนโยบายที่จะรับประกันภัยรถยนต์ส่วน
บุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ในสัดส่วน 80:20 แต่เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่า รถยนต์เชิงพาณิชย์มีสัดส่วน  
ถึงร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าบริษัทอ่ืนๆ หรือจากสาเหตุอื่น 
  4.1.5 การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยมากเกินไป เนื่องจากการแข่งขันที่สูงของธุรกิจประกันวินาศภัยท า
ให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องแข่งกันให้ส่วนลดเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือผิดไปจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ให้
ส่วนลดประวัติดีส าหรับรถยนต์ตั้งแต่เริ่มท าประกันภัยปีแรก หรือให้ส่วนลดกลุ่มทั้งๆ ที่รถยนต์ไม่อยู่ในกลุ่ม เป็นต้น  
 4.2 วิธีการติดตามผลการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตาม
ผลได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  4.2.1 กำรทบทวนกำรตัดสินใจเป็นรำยๆ ไป หมายถึง การทบทวนผลการตัดสินใจเมื่อเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยเห็นว่า ผลการรับประกันภัยที่ผ่านมาไม่ดี สภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรการเท่านั้น ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือในการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  4.2.2 กำรทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท หมายถึง การทบทวนผลการรับประกันภัยรวมของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือเป็นการทบทวนผลการรับประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามที่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเห็นสมควร 
  (รายละเอียดของ 2 วิธีนี้กล่าวแล้วในบทที่ 4 ของ นว. 2) 
  4.2.3 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินด้ำนกำรรับประกันภัย นอกจากวิธีการการติดตามผลทั้ง  
2 วิธีข้างต้นนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยประกอบด้วย 
  อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัยที่นิยมใช้กัน ได้แก ่

1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expense Ratio) ซึ่ง

อัตราส่วนนี้นิยมน าไปค านวณรวมเป็นค่าสินไหมทดแทน 
3) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commission and Brokerage Ratio) 
4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Underwriting Expense Ratio) 
5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expense Ratio) 
6) อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)  

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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   1) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
(Loss Incurred) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) โดย  

(1)  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี รวมกับ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างปี และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนและส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปีด้วย ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
           (หน่วย: พันบาท) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี 500 
บวก ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงระหว่างปี 110 
บวก ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 28 
บวก ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี 5 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 643 

  
    (2)  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่บริษัทประกันวินาศภัยรับรู้
เป็นรายได้ตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยในระหว่างปี ดังแสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 3.4 
  

ตารางที่ 3.4 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
            (หน่วย: พันบาท) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 1,200 
บวก เบี้ยประกันภัยรับต่อ 300 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,500 
หัก เบี้ยประกันภัยต่อออก 250 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,250 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปี 210 
บวก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีก่อน 220 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 1,260 
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   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 

 

3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
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ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 
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   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 
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   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 
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   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เป็นอัตราส่วนประเภทที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ต้องให้ความสนใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะอัตราส่วนนี้สะท้อนถึงคุณภาพของงานที่รับประกันภัยโดยตรงและ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อใด อัตราส่วนนี้
จะเปลี่ยนแปลงทันที และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากกว่าอัตราส่วนประเภทอื่น  

  การค านวณหาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแบบง่ายๆ ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดฉบับหนึ่ง 
จะค านวณจากระยะเวลาที่คุ้มครองแบบเฉลี่ยรายปี ดังนี้ 

 
                                                          ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี   

                                  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
 
  ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการประกันภัยรถยนต์หนึ่งคัน เร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม มี

เบี้ยประกันภัย 20,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัยท่ีผ่านมาสามเดือน (90 วัน) เกิดความเสียหายจากการชนสอง
ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวม 40 บาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
ตามระยะเวลาที่คุ้มครองจึงเท่ากับ 20,000  90/365 = 4,931 บาท จะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงสามเดือน อัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรายนี้ เท่ากับร้อยละ 163 แล้ว [ค านวณจาก {(8,000 + 40)/4,931} x 100] 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อติดตามผลการรับ
ประกันภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป 
   2) อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Com-
mission and Brokerage) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  

 
                   ค่าจ้างและค าบ าเหนจ็  

                 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
   3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) กับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย เช่น เงินเดือนของพนักงานในฝ่ายรับ
ประกันภัย ค่าเช่าส านักงานส่วนที่ใช้โดยฝ่ายรับประกันภัย เป็นต้น   

 

 
                    ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น   

                         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 
 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน  =     

อัตราส่วนคา่จ้างและค่าบ าเหนจ็   =  
  =     

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =     

  100 

  100 

  100 
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   4) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Expenses) กับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) 

 

 
                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   

                  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 
 

   5) อัตราส่วนรวม หมายถึง ผลรวมของอัตราส่วนข้างต้นทั้ง 4 อัตราส่วน 
  อัตราส่วนรวม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงถึงประสทิธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยว่าสามารถจะ

ท าก าไรจากงานที่รับประกันภัย (Underwriting Profit) ได้หรือไม่ โดยไม่รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Income) จากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยไดร้ับมา หากอัตราส่วนรวมเท่ากับหรือเกินร้อยละ 
100 แสดงว่า บริษัทไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันภัย ตีความได้ว่า เบี้ยประกันภัยทุกๆ บาทที่ได้รับมา
ต้องน าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทนและต้นทุนค่าใช้จ่ายจนหมด จึงไม่มีเบี้ยประกันภัยเหลือเป็นก าไร  

  บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะก าหนดนโยบายด้านอัตราส่วนรวมไว้แตกต่างกันตาม
ประเภทของธุรกิจ (Portfolio) หรือตามส่วนของธุรกิจ (Segment) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์เชิงพาณิชย์
อาจยอมให้มีอัตราส่วนรวมได้ถึงร้อยละ 110 ในขณะท่ีการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลมีอัตราส่วนรวมที่ร้อยละ 90 
เมื่อน าอัตราส่วนทั้งสองมารวมกันโดยมีการควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภท อัตราส่วนรวมโดย
เฉลี่ยของการประกันรถยนต์ทั้งหมดจึงถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ร้อยละ 100 ได้ 
  ตัวอย่างที่ 3.5 การค านวณอัตราส่วน 
   1) ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 9,802 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัต้นปี 1,467 บาท 
ส ารองค่าสนิไหมทดแทน ณ วนัสิ้นปี 2,336 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 409 บาท 
ส ารองค่าใช้จา่ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 85 บาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 18,506 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันสิ้นปี 7,402 บาท 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย ณ วันตน้ปี 6,335 บาท 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  3,705  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอ่ืน  1,800  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน  4,200  บาท  

 
 
 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน   =       100 

�� 3.indd   155 4/10/2563 BE   3:56 PM
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เรื่องที่ 3.2  
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านตัวแทนประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

1.1 โอกาสเสี่ยงภัย (Exposure) ค าว่า Exposure พจนานุกรมค าศัพท์ประกันภัย (2560, น. 102) ให้
ความหมายว่า 1. สภาวะการเสี่ยงต่อความเสียหาย 2. ระดับของความเสี่ยงที่วัดได้ เช่น ในการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักจะวัดระดับความเสี่ยงจากยอดขาย 3. ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุ
มาจากสิ่งแวดล้อม  

1.2 หน่วยเสี่ยงภัย (Exposure Unit) หมายถึง หน่วยของทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และหน่วยเสี่ยงภัยนี้จะแปรไปตามลักษณะความคุ้มครอง1  เช่น ยอดขาย 
ค่าจ้าง เงินเดือน จ านวนคน จ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น หน่วยเสี่ยงภัยจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นฐาน 
(Exposure Base) เช่น ลักษณะความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-คน (Person-Year) การประกันภัยรถยนต์ หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-รถยนต์ (Vehicle-Year) การ
ประกันอัคคีภัย หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-ทุนประกัน (Sum Insured-Year) และการประกันภัยความรับผิด หน่วยเสี่ยงภัย 
ได้แก่ ยอดขาย จ านวนลูกจ้าง จ านวนพนักงาน พื้นที่ใช้สอย ยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์ 1 คันที่ได้เอาประกันภัยเป็นระยะเวลา 12 เดือนจะนับเป็น 1 ปี-รถยนต์ 
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองมาเป็นเวลา 6 เดือน ก็จะถือว่ามีความคุ้มครองแล้ว 0.5 ปี-รถยนต์ เป็นต้น  

 
1ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  
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   2) วิธีการค านวณ 
    (1)  ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี เท่ากับ ค่ าสินไหมทดแทนจ่าย – เงิน
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันต้นปี + เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันสิ้นปี + ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน + ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
     9,802 – 1,467 + 2,336 + 409 + 85 = 11,165 บาท 
    (2)  ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + เงินส ารองเบี้ย
ประกันภัย ณ วันต้นปี – เงินส ารองเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปี 
     18,506 + 6,335 – 7,402 = 17,439 บาท 
    (3)  ค านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน    =  11,165   100
17,439

   

        =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    =  3,705   100
18,506

   

         =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    =  4,200   100
18,506

  

         =  22.70%  
    (7)  ค านวณอัตราส่วนรวม = 64.02% + 20.02% + 9.73% + 22.70% = 116.47% 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่มีผลก าไรจากการรับประกันภัย และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่ควรเกินร้อยละ 60 และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมไม่ควรเกินร้อยละ 40 จากตัวอย่ างข้างต้นผู้บริหารของบริษัทจ าเป็นต้องตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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เรื่องที่ 3.2  
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

ในการพิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย ในขั้นตอนของการท าข้อเสนอการประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยหรือผ่านตัวแทนประกัน
วินาศภัยก็ตาม ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่สามารถท าความเข้าใจกับเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อก าหนดต่างๆ ได้
โดยง่าย ผู้ขอเอาประกันภัยจึงอาจใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจาก
หลายบริษัทแทนและอาจตัดสินใจท าประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ข้อเสนอที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
โดยไม่พิจารณาเร่ืองอื่นเลย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องชั่งน้ าหนักให้ดีระหว่างการใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ต่ ากับก าไรจากการรับประกันภัยที่อาจหายไปและเกิดความเสี่ยงด้านการประกันภัยอันส่งผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรจะเป็นผู้แนะน าผู้ขอเอาประกันภัยว่า การพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองของเบี้ยประกันภัยที่ต่ าอย่างเดียวนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ขอเอาประกันภัย 
 
1. ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

เพื่อประโยชน์ในท าความเข้าใจในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยจึงจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง
ด้วย ดังนี้ 

1.1 โอกาสเสี่ยงภัย (Exposure) ค าว่า Exposure พจนานุกรมค าศัพท์ประกันภัย (2560, น. 102) ให้
ความหมายว่า 1. สภาวะการเสี่ยงต่อความเสียหาย 2. ระดับของความเสี่ยงที่วัดได้ เช่น ในการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักจะวัดระดับความเสี่ยงจากยอดขาย 3. ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุ
มาจากสิ่งแวดล้อม  

1.2 หน่วยเสี่ยงภัย (Exposure Unit) หมายถึง หน่วยของทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งใช้เป็น
พื้นฐานในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และหน่วยเสี่ยงภัยนี้จะแปรไปตามลักษณะความคุ้มครอง1  เช่น ยอดขาย 
ค่าจ้าง เงินเดือน จ านวนคน จ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น หน่วยเสี่ยงภัยจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นฐาน 
(Exposure Base) เช่น ลักษณะความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-คน (Person-Year) การประกันภัยรถยนต์ หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-รถยนต์ (Vehicle-Year) การ
ประกันอัคคีภัย หน่วยเสี่ยงภัยได้แก่ ปี-ทุนประกัน (Sum Insured-Year) และการประกันภัยความรับผิด หน่วยเสี่ยงภัย 
ได้แก่ ยอดขาย จ านวนลูกจ้าง จ านวนพนักงาน พื้นที่ใช้สอย ยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น การประกันภัยรถยนต์ 1 คันที่ได้เอาประกันภัยเป็นระยะเวลา 12 เดือนจะนับเป็น 1 ปี-รถยนต์ 
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองมาเป็นเวลา 6 เดือน ก็จะถือว่ามีความคุ้มครองแล้ว 0.5 ปี-รถยนต์ เป็นต้น  

 
1ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย (น. 16). กรุงเทพฯ.  
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   2) วิธีการค านวณ 
    (1)  ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี เท่ากับ ค่ าสินไหมทดแทนจ่าย – เงิน
ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันต้นปี + เงินส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันสิ้นปี + ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน + ส ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
     9,802 – 1,467 + 2,336 + 409 + 85 = 11,165 บาท 
    (2)  ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + เงินส ารองเบี้ย
ประกันภัย ณ วันต้นปี – เงินส ารองเบี้ยประกันภัย ณ วันสิ้นปี 
     18,506 + 6,335 – 7,402 = 17,439 บาท 
    (3)  ค านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 

     อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน    =  11,165   100
17,439

   

        =  64.02% 
    (4)  ค านวณอัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 

     อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    =  3,705   100
18,506

   

         =  20.02% 
    (5)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   =  1,800   100
18,506

  

        =  9.73% 
    (6)  ค านวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    =  4,200   100
18,506

  

         =  22.70%  
    (7)  ค านวณอัตราส่วนรวม = 64.02% + 20.02% + 9.73% + 22.70% = 116.47% 
  จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่มีผลก าไรจากการรับประกันภัย และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่ควรเกินร้อยละ 60 และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมไม่ควรเกินร้อยละ 40 จากตัวอย่ างข้างต้นผู้บริหารของบริษัทจ าเป็นต้องตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

1.6 ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย (Premium Loading) หมายถึง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ประกันภัย (Underwriting Expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและบ าเหน็จ ค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และก าไร ในการค านวณบางครั้งอาจรวมปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ 
(Inflation Rate) และอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เข้าไปด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expenses) หมายถึง จ านวน 
เงินที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายไปในการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในฝ่ายจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 2) ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ หมายถึง ค่าจ้าง และค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายให้แก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายออกไปเนื่องในการรับ
ประกันภัยต่อ 

 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การรับประกันภัยนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ ายรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีขายผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าการใช้บริการข้อมูล 
และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์โทรศัพท์ 

 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี เป็นต้น  

 5) ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ (Profit Margin) หมายถึง ส่วนที่เหลือจากเบี้ยประกันภัยหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในข้อ 1.6.1–1.6.4 ข้างต้นแล้ว 

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

1.8 เบี้ยประกันภัย (Premium) คือ จ านวนเงินที่ได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณกับจ านวนหน่วยเสี่ยงภัย 
 
2. หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยถือได้ว่าเป็นการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยเรียก
เก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยที่ยังไม่สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้ เพียงแต่อาศัยการคาดคะเนล่วงหน้า โดยคาดว่า 
เบี้ยประกันภัยที่เก็บมานั้นจะเพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และมีก าไรตาม
สมควร อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยก็ต้องมีหลักการเบื้องต้นเป็นแนวทาง 

หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ข้อ คือ 
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1.5 ต้นทุนค่าเสียหาย (Loss Cost) หมายถึง ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน่วยเสี่ยงภัย โดยยัง 
ไม่รวมส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) ซึ่งเป็นส่วนของ
เบี้ยประกันภัยเพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

1.6 ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย (Premium Loading) หมายถึง ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับ
ประกันภัย (Underwriting Expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและบ าเหน็จ ค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และก าไร ในการค านวณบางครั้งอาจรวมปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ 
(Inflation Rate) และอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เข้าไปด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expenses) หมายถึง จ านวน 
เงินที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายไปในการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในฝ่ายจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 2) ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ หมายถึง ค่าจ้าง และค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายให้แก่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายออกไปเนื่องในการรับ
ประกันภัยต่อ 

 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การรับประกันภัยนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ ายรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีขายผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าการใช้บริการข้อมูล 
และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์โทรศัพท์ 

 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี เป็นต้น  

 5) ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ (Profit Margin) หมายถึง ส่วนที่เหลือจากเบี้ยประกันภัยหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในข้อ 1.6.1–1.6.4 ข้างต้นแล้ว 

1.7 อัตราเบี้ยประกันภัย (Premium Rate) คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยที่เป็นผลรวมของ
ต้นทุนความเสียหาย กับส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย  

1.8 เบี้ยประกันภัย (Premium) คือ จ านวนเงินที่ได้จากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณกับจ านวนหน่วยเสี่ยงภัย 
 
2. หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยถือได้ว่าเป็นการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยเรียก
เก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยที่ยังไม่สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงได้ เพียงแต่อาศัยการคาดคะเนล่วงหน้า โดยคาดว่า 
เบี้ยประกันภัยที่เก็บมานั้นจะเพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และมีก าไรตาม
สมควร อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยก็ต้องมีหลักการเบื้องต้นเป็นแนวทาง 

หลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ข้อ คือ 
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หน่วยเสี่ยงภัยจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท (ส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัย, 2551, น. 17) คือ   
  1) หน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันภัย (Written Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่บริษัทเริ่มต้นรับ 
ประกันภัยในปีหนึ่งๆ 

 2) หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีอยู่ตามระยะเวลาที่คุ้มครอง
ในปีหนึ่งๆ 

 3) หน่วยเสี่ยงภัย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (In-force Exposure) หมายถึง หน่วยเสี่ยงภัยที่มีผลบังคับอยู่ 
ณ เวลาที่ระบุนั้น 

ตัวอย่างที่ 3.6 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการค านวณหน่วยเสี่ยงภัยทั้ง 3 ประเภท จะขอยกตัวอย่างการ
ประกันภัยรถยนต์ 4 กรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองรถยนต์ 1 คัน ในระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ระยะเวลาคุ้มครองในตัวอย่างนี้มิได้ ใช้ระยะเวลาคุ้มครองแบบ Both dates 
   inclusive ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของไทย แต่เป็นแบบวันชนวัน เช่น 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม  
   2560  
 

1.3 ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) หมายถึง จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสถิติความถี่ของความเสียหายสามารถน ามาใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อไปได้ 
การเกิดความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยตามลักษณะของภัย หรือประเภทของกิจการ ตัวอย่างเช่น 
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่ วม เกิดได้น้อยครั้งกว่า หรือ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอาจจะมีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้เครื่องมือตัดเย็บเป็นจ านวนหลาย
ครั้งในรอบปีหนึ่งๆ หรือ ร้านขายพิซซ่าที่มีบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
บ่อยครั้งในรอบปี เป็นต้น 

1.4 ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) หมายถึง ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยวัดค่าของความเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งสถิติความรุนแรงของความเสียหายก็สามารถน าไปใช้
ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ าท่วมมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุน้อย
คร้ังกว่าอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน แต่ถ้าวัดเป็นความรุนแรงในรูปของตัวเงินแล้ว จะมีจ านวนเงินค่าเสียหายที่มากกว่า 

วันที่กรมธรรม์เร่ิมต้น
คุ้มครอง 

หน่วยเสี่ยงภัยที่รับ
ประกันภัย 

หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ หน่วยเสี่ยงภัย ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 1 ม.ค. 2561 
1 มกราคม 2560 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
1 เมษายน 2560 1.00 0.00 0.75 0.25 1.00 
1 กรกฎาคม 2560 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 
1 ตุลาคม 2561 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 
รวม 3.00 1.00 2.25 1.00 2.00 
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ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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2.1  มีความเพียงพอ (Adequacy) หมายความว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลก าไร  

2.2  แสดงถึงความแตกต่างของความเสี่ยงอย่างยุติธรรม (Fairly Discriminatory or Equitable) 
หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้เอาประกันภัยที่ถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงเดียวกันควรเสียเบี้ย
ประกันภัยเท่ากัน  

2.3  ไม่สูงจนเกินไป (Not Excessive) บริษัทประกันวินาศภัยไม่ควรที่จะหาก าไรเกินควรด้วยการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถในการขายดว้ย
ว่า ถ้าอัตราสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดอ่อนตัว 

ในประเทศไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)) ซึ่งย่อม
หมายความโดยปริยายว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทน ามาใช้หลังจากผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ วนั้น 
เป็นไปตามหลักการ 3 ข้อข้างต้นแล้ว 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ ดังนี้ 

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย 
(Range Rate) คือ มีขั้นต่ าและขั้นสูง บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในพิสัยนี้ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 

 

3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

2.1  มีความเพียงพอ (Adequacy) หมายความว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามา
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีผลก าไร  

2.2  แสดงถึงความแตกต่างของความเสี่ยงอย่างยุติธรรม (Fairly Discriminatory or Equitable) 
หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ผู้เอาประกันภัยที่ถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงเดียวกันควรเสียเบี้ย
ประกันภัยเท่ากัน  

2.3  ไม่สูงจนเกินไป (Not Excessive) บริษัทประกันวินาศภัยไม่ควรที่จะหาก าไรเกินควรด้วยการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถในการขายดว้ย
ว่า ถ้าอัตราสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดอ่อนตัว 

ในประเทศไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)) ซึ่งย่อม
หมายความโดยปริยายว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทน ามาใช้หลังจากผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ วนั้น 
เป็นไปตามหลักการ 3 ข้อข้างต้นแล้ว 

อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ ดังนี้ 

1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงวิธีการค านวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดยละเอียด พร้อมระบุ
สมมติฐานที่ใช้ 

2) กรณีต่ออายุ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา  
3) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง โดยพิจารณาจากเงินกองทุน 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จ านวนเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ 
อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยเกือบทุกประเภทที่ใช้ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิสัย 
(Range Rate) คือ มีขั้นต่ าและขั้นสูง บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในพิสัยนี้ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
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ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยโจรกรรมที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
    ขั้นต่ า ขั้นสูง 

 1. การประกันภัยแบบเต็มมูลค่า 0.10%   6% 
    (Full Value Basis) 
 2. การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอา 
    ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม 
  (First Loss Basis)* 
   ก. ค านวณจากจ านวนเงินเอาประกันภัย 0.20%    8% 
   (First Loss Sum Insured) 
   ข. ค านวณจากมูลค่าเต็ม 0.05%    4% 
   (Full Value Sum Insured) 
 
 

*หมายเหตุ: การประกันภัยแบบจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็ม พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
     พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ใช้ค าว่า การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก  

 
จากตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้ หากบริษัทประกันวินาศภัย รับประกันภัยแบบการประกันภัยเต็ม

มูลค่า แต่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า 0.10% ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) มาตรา 30) มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
 
3. ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Pricing Factors) 
 บริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากและผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
พอสมควร มีการแข่งขันกันสูงแทบจะตลอดเวลา ในภาวะตลาดเช่นนี้ บริษัทส่วนใหญ่มักจะใช้ราคาเป็นปัจจัยการ
แข่งขันเพื่อให้ได้งานมาโดยมิได้ค านึงถึงการมีผลก าไรและความยั่งยืนในระยะยาว กอปรกับการพิจารณารับประกันภัย
ที่ไม่รอบคอบ จึงมักจะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการรับประกันภัยไม่สู้ดี 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และต้นทุนทั้งหมดโดยยึดถือหลักการในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทั้งสามข้อแล้วก็ตาม อัตราเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกก่อนน าไปใช้จริงเมื่อค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่น 
 3.1 วัตถุประสงค์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท เช่น บริษัทเน้นผลก าไร (Profit-oriented) หรือ
เน้นด้านการขาย (Sales-oriented) หรือเน้นด้านการสร้างเสถียรภาพของราคา (Stabilized Price) 
 3.2 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
 3.3 ภาวะตลาดประกันวินาศภัย 
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
ความเสียหายเท่านั้น ตรงกับบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560 , น. 236) ที่ให้ความหมายว่า “เบี้ย
ประกันภัยที่แท้จริง คือ เบี้ยประกันภัยที่เป็นส่วนของการเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไร”  
  ขั้นตอนการค านวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนความเสียหาย 
  ในการค านวณหาต้นทุนความเสียหายนั้น จะต้องค านวณทีละขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
2) หาค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย (Average Claims Cost) 
3) หาต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) 

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
  ตัวอย่างที่ 3.8 บริษัท เอประกันวินาศภัย จ ากัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 
2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          

 

3-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 

4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 

 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่างซึ่ง
โดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
ความเสียหายเท่านั้น ตรงกับบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560 , น. 236) ที่ให้ความหมายว่า “เบี้ย
ประกันภัยที่แท้จริง คือ เบี้ยประกันภัยที่เป็นส่วนของการเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไร”  
  ขั้นตอนการค านวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนความเสียหาย 
  ในการค านวณหาต้นทุนความเสียหายนั้น จะต้องค านวณทีละขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
2) หาค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย (Average Claims Cost) 
3) หาต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) 

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
  ตัวอย่างที่ 3.8 บริษัท เอประกันวินาศภัย จ ากัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 
2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000
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      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          

�� 3.indd   162 4/10/2563 BE   3:56 PM



 

กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-29 
 

  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
ความเสียหายเท่านั้น ตรงกับบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560 , น. 236) ที่ให้ความหมายว่า “เบี้ย
ประกันภัยที่แท้จริง คือ เบี้ยประกันภัยที่เป็นส่วนของการเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไร”  
  ขั้นตอนการค านวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนความเสียหาย 
  ในการค านวณหาต้นทุนความเสียหายนั้น จะต้องค านวณทีละขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย (Average Claims Frequency) 
2) หาค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย (Average Claims Cost) 
3) หาต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) 

 
                                                 จ านวนครั้งของการเกิดความเสยีหาย 

                                                จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ 
 

 
            ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

                                                      จ านวนครั้งของการเกิดความเสียหาย 
 

  
ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 

 
  ตัวอย่างที่ 3.8 บริษัท เอประกันวินาศภัย จ ากัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 
2558 จ านวน 450,700 คัน คิดเป็นจ านวนรถยนต์ที่นับได้ (Earned Exposure) 320,000 ปีรถยนต์ มีค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          

 

3-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

 3.4 สภาพเศรษฐกิจ และ 
 3.5 ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  
 

4. ระบบของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมี 3 ระบบ คือ 
 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) 
 4.2 การก าหนดอัตราแบบเดี่ยวหรือตามความเป็นธรรม (Merit Rating) 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) 
 

 4.1 การก าหนดอัตราตามดุลยพินิจ (Judgment Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 153) 
ให้ความหมายว่า “การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตรา แต่ผู้รับประกันภัยก าหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณา
จากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน” ที่มักใช้กับภัยที่เป็นรายตัว ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ใช้สถิติ
หยาบๆ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย มักใช้กับการประกันภัยกรณีมีข้อมูลทางสถิติน้อยหรือ
มีไม่มากพอ หรือเป็นภัยที่มีลักษณะการเสี่ยงภัยแตกต่างจากภัยอื่นๆ มาก เช่น การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น 
 4.2 การก าหนดอัตราตามความเป็นธรรม (Merit Rating) พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 179) 
ให้ความหมายว่า “วิธีการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการลดอัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงต่ า หรือเพิ่ม
อัตราส าหรับลักษณะภัยที่มีความเสี่ยงสูง” รู้จักและเรียกกันในอีกอย่างว่า Modification Rating มีการพิจารณาถึง
ประสบการณ์การประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยด้วย การก าหนดอัตราแบบนี้ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเดี่ยว ซึ่งหมายถึงเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละ
ราย ผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการประกันภัยดี หรือมีการป้องกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยท าให้เสียเบี้ย
ประกันภัยต่ าลง 
 4.3 การก าหนดอัตราแบบกลุ่ม (Class or Manual Rating) หรือการก าหนดอัตราแบบรวม (Blanket 
Rating) เนื่องจากมีการจัดชั้นของภัยโดยรวมโดยน าภัยที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ในกลุ่มภัยเดียว
และใช้อัตราเดียวกัน หรือเป็นการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทั้งหมดกับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่างซึ่ง
โดยปกติแล้วควรใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสียหายน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
จะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น การใช้อัตราระบบนี้นี้ต้องเผื่อส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งก าไรด้วย 
 การก าหนดอัตราระบบนี้จะมี 2 วิธีที่นิยมใช้กัน คือ 
  4.3.1 วิธีต้นทุนควำมเสียหำย (Loss Cost Method) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่
แท้จริง (Pure Premium Method)  
  4.3.2 วิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท จ านวนคร้ังของความเสียหายที่เกิดขึ้น 270,000 ครั้ง 
   1) ค านวณค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  

     ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย =  270,000
320,000

    

        = 0.84 
   2) ค านวณค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  

      ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย  =  3,400,000,000
270,000

 

       = 12,592.60  บาท 

ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย   =      

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสยีหาย   =          
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  4.3.1 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีต้นทุนควำมเสียหำย  
  ค าว่า ต้นทุนความเสียหาย หมายถึง ค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน ค านวณได้จาก
การน าเอาค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหายคูณกับค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย ดังสมการ 
 

ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลีย่ความรุนแรงของความเสียหาย 
 
 

  วิธีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิธีเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอส าหรับต้นทุน
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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   3) ค านวณต้นทุนความเสียหาย  
    ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย 
      = 0.84  12,592.60 
      = 10,577.78  บาท 

 ต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้นี้จะเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อคันที่ เพียงพอส าหรับเฉพาะ 
ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่จะยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงก าไรที่บริษัท
ต้องการ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น 

 สมมติว่า ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมถึงก าไร รวมกันเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัย  
  จากต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้ 10,577.78 บาท และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 38 
เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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   3) ค านวณต้นทุนความเสียหาย  
    ต้นทุนความเสียหาย = ค่าเฉลี่ยความถี่ของความเสียหาย  ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความเสียหาย 
      = 0.84  12,592.60 
      = 10,577.78  บาท 

 ต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้นี้จะเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อคันที่ เพียงพอส าหรับเฉพาะ 
ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น แต่จะยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงก าไรที่บริษัท
ต้องการ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงต้นทุนต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น 

 สมมติว่า ส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมถึงก าไร รวมกันเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัย  
  จากต้นทุนความเสียหายที่ค านวณได้ 10,577.78 บาท และส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 38 
เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เบี้ยประกันภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่จะมีค่าเท่ากับ 17,060.94 บาท โดยการค านวณตามขั้นตอนดังนี้ 
  ก าหนดให้อัตราเบี้ยประกันภัย เท่ากับ R 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
 
   อัตราเบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าบ าเหน็จ + ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน + ก าไร 
 
                R  =  10,577.78 + 0.38R 
     R – 0.38R  =  10,577.78 
      0.62R =  10,577.78 
          R  =  10,577.78/0.62 
          =  17,060.94      บาท  
 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัยซึ่งจะเพียงพอส าหรับ
ต้นทุนความเสียหายและส่วนบวกเพิ่มทั้งหมด 
  หากต้องการค านวณเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 450,700 คัน ก็สามารถค านวณ
ได้โดยน าเอาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้คูณกับจ านวนรถยนต์ที่รับประกันภัยทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งจะได้เบี้ยประกันภัย
เท่ากับ 450,700  17,060.94 = 7,689,365,658 บาท  
   4.3.2 กำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio Method) 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้องค านวณอัตรา ส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงก่อน หลังจากนั้น จึงเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะเป็นและตั้งไว้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) 
และปรับเบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น 
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 ภัยรายหนึ่งเมื่อครบก าหนดสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบ
พบว่า มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 75 (ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้) ในขณะที่ก าหนด
ไว้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ยอมรับได้ (Permissible Loss Ratio) ส าหรับลูกค้ารายนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ดังนั้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss Ratio) สูงกว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 25% [ค านวณจาก (75-60)/60] เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงต้องปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรายนั้นขึ้นไป
อีก 25% เช่น ถ้าเบี้ยประกันภัยเดิมเป็น 1,000 บาท เบี้ยประกันภัยใหม่จะต้องเป็น 1,000 x 1.25 = 1,250 บาท  
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้โดยวิธีนี้นั้น ยังไม่รวมอัตราส่วนค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเป็น
อัตราต่อหน่วยเสี่ยงภัยเท่านั้น ในการค านวณให้ได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่เป็นจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องช าระแก่บริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นราคารวมทั้งหมดของทุกหน่วยที่มีการเอาประกันภัย  
 

5. ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 อัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อปี) 
 1. อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย) : ชั้น 1 
 

ความคุ้มครอง 
อัตราเบี้ยประกันภัย 

อบ.1 อบ. 2 
ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/ 
   การพูดออกเสียง การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
   และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

0.10% 0.25% 0.15% 0.35% 

2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 15.00% 50.00% 15.00% 50.00% 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน 25.00% 75.00% 25.00% 75.00% 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
    4.1 จ านวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 
    4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัยส่วนเพ่ิมเติม  
         1,000 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 
180 บาท 
10 บาท 

 
630 บาท 
28 บาท 

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองแบบ อบ. 1 และ อบ. 2 แตกต่างกันดังนี ้
แบบ อบ. 1 มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครอง ได้แก่ 
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
2. ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง 
3. ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน และ 
4. ค่ารักษาพยาบาล 
แบบ อบ. 2 ให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และ 

   การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เคร่ืองจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 2. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามประเภทอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 

 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ  หรือการค้า ซึ่ง
ท างานนอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ
หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างาน
กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง  หรือ
ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 
หรือชั้น 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 
 

 3.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นอาชีพ % ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 
ช้ัน 1 - 

ช้ัน 2 50 

ช้ัน 3 100 

ช้ัน 4 150 

อาย ุ
% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 

พ้ืนฐานขั้นต่ า 
ไม่เกิน 60 ปี - 
เกิน 60 – 65 ปี 20 
เกิน 65 – 70 ปี 60 
เกิน 70 – 75 ปี 140 
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 4. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 5. ส่วนลดส าหรับการงดจ่ายส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มส าหรับการขยายความคุ้มครอง 
 

ภัยเพ่ิมเติม 
% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานขั้นต่ า 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1. สงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
   ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การ 
   กบฏ 

10% 30% 

2. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชน 
   ก่อความวุ่นวายถึงขนาดฮือต่อต้านรัฐบาล 

10% 30% 

3. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 10% 40% 
4. การขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10% 50% 
5. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการ 
   โดยสายการบินพาณิชย์ 

10% 40% 

 
 

จ านวนวัน 
% ของเบี้ยประกันภัยทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพ

ชั่วคราวบางส่วน 

7 วันแรก 10 
14 วันแรก 15 
21 วันแรก 20 
28 วันแรก 25 

จ านวนเงินส่วนแรก % ของเบี้ยประกันภัยการรักษาพยาบาล 
5,000 บาทแรก 

1,000 บาท 30 
2,000 บาท 40 
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 8. วิธีการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 

1. หาอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 2,000,000 x 0.15% = 3,000 
180 + (45,000 x 1%) = 630 

2 บวก อัตราเพิ่มส าหรับช้ันอาชีพ 2 อีก 50% (3,000 + 630) x 1.5 = 5,445 
3 บวก การขยายความคุ้มครองส าหรับการขับข่ีหรือโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ อีก 10% ของเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
(500,000 x 0.15% x 10%)  
= 75 

4 เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร 5,445 + 75 = 5,520 บาท 
  
 เบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ รวมค่าบ าเหน็จที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว สมมติว่า ค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเท่ากับร้อยละ 18 ของเบี้ย
ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 7. ส่วนลดส าหรับการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร
อันเนื่องมาจากการคุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

 

 
 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า โดยส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 
ช่ือ-นามสกุล นายสนิท สนมจัง 
เพศ  ชาย 
อาย ุ 45 ปี 
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
ที่ท างาน บริษัท สมุนไพรหมอบี จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ 
สมรส มีบุตร 1 คนอายุ 12 ปี 
ภรรยา เป็นแม่บ้าน อายุ 42 ปี 

รายได้ 
เงินเดือน 22,000 บาท ค่าคอมมิชชันจากยอดขาย 
ประมาณเดือนละ 4,000 – 10,000 บาท 

จ านวนเงินขอเอาประกันภัย 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท 

ความคุ้มครอง 
อบ. 2 รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย รวมการขับขี่ 
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ผู้รับประโยชน์ ภรรยาและบุตร คนละ 50% เท่าๆ กัน 
  

 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจว่าสามารถรับประกันภัยได้ โดยก าหนดชั้นอาชีพของนายสนิทเป็น

อาชีพชั้น 2 เนื่องจากได้สอบถามตัวแทนประกันวินาศภัยแล้วทราบว่านายสนิทเดินทางไปท างานต่างจังหวัดเป็น
ประจ า และตกลงรับคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ในจ านวนเงินเอาประกันภัยเพียง 500,000 บาท 
และส่งเร่ืองให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยค านวณเบี้ยประกันภัยต่อไปโดยให้ใช้เบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า โดยส่ง
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 
ช่ือ-นามสกุล นายสนิท สนมจัง 
เพศ  ชาย 
อาย ุ 45 ปี 
อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
ที่ท างาน บริษัท สมุนไพรหมอบี จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ 
สมรส มีบุตร 1 คนอายุ 12 ปี 
ภรรยา เป็นแม่บ้าน อายุ 42 ปี 

รายได้ 
เงินเดือน 22,000 บาท ค่าคอมมิชชันจากยอดขาย 
ประมาณเดือนละ 4,000 – 10,000 บาท 

จ านวนเงินขอเอาประกันภัย 
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท 

ความคุ้มครอง 
อบ. 2 รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย รวมการขับขี่ 
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ผู้รับประโยชน์ ภรรยาและบุตร คนละ 50% เท่าๆ กัน 
  

 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตัดสินใจว่าสามารถรับประกันภัยได้ โดยก าหนดชั้นอาชีพของนายสนิทเป็น
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กาัจัดกาัพิจาัณาัับปัะกันภยัและกาัก าหรนดอัตัาเบี้ยปัะกันภยั     3-35 
 

 8. วิธีการค านวณเบี้ยประกันภัย 
 

1. หาอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานขั้นต่ า 2,000,000 x 0.15% = 3,000 
180 + (45,000 x 1%) = 630 

2 บวก อัตราเพิ่มส าหรับช้ันอาชีพ 2 อีก 50% (3,000 + 630) x 1.5 = 5,445 
3 บวก การขยายความคุ้มครองส าหรับการขับข่ีหรือโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ อีก 10% ของเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า 
(500,000 x 0.15% x 10%)  
= 75 

4 เบี้ยประกันภัยก่อนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร 5,445 + 75 = 5,520 บาท 
  
 เบี้ยประกันภัยที่ค านวณได้นี้ รวมค่าบ าเหน็จที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว สมมติว่า ค่าบ าเหน็จที่บริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยเท่ากับร้อยละ 18 ของเบี้ย
ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 10% - 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานท่ีบริษัทใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ (1) การเสียชีวิต  
 การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

 
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับลูกค้า โดยส่ง
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สมรส มีบุตร 1 คนอายุ 12 ปี 
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ประกันภัย และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับร้อยละ 15 และมีประมาณการก าไรและส ารองอีกร้อย
ละ 5 จะสามารถค านวณย้อนกลับไปหาส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ต้องเพียงพอส าหรับต้นทุนความเสียหายได้ เท่ากับ 
3,422.40 บาทเท่านั้น [ค านวณจาก 5,520 – 0.18(5,520) – 0.15(5,520) – 0.05(5,520)] 
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 2) ถูกกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีการแข่งขันกันด้านราคาโดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนั้น อาจเนื่องมาจาก
บริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น การพยายามรักษายอดขายไว้ การเพิ่มยอดขาย การรักษาส่วน
แบ่งตลาด หรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 
 
2. การลดอัตราเบี้ยประกันภัย  

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงภัยแต่ไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า ซึ่งวิธีการนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ
บริษัทประกันวินาศภัยเอง ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับอาชีพ ชั้น 1 ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
อาชีพชั้น 3 เป็นต้น  

2) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง วิธีการนี้ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง เช่น การให้ส่วนลด
รถยนต์กลุ่มแก่รถยนต์เดี่ยวที่ขอเอาประกันภัย หรือการให้ส่วนลดประวัติดีแก่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนทั้งที่เป็นฝ่ายประมาท การให้ส่วนลดประวัติดีในอัตราที่สูงกว่าที่พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ก าหนดไว้ หรือการให้ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งๆ ที่ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

3) การให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการนี้เป็นการให้ความคุ้มครองภัยในกรมธรรม์
ประกันภัยโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยก าหนดให้คิดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า พันละ 
0.05 ส าหรับภัยระเบิด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่อาจก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย
ไว้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น 

2.2  ผลกระทบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย การลดอัตราเบี้ยประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจท าให้บริษัทประกันวินาศภัยได้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากจ านวนผู้เอาประกันภัยที่ให้ความสนใจท า
ประกันภัยเพราะอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ า แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยในระยะยาว กล่าวคือ 

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

จากที่ได้กล่าวถึงแล้วในหลักการของการพิจารณารับประกันภัยว่า บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยแต่ละภัย โดยขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มภัยนั้นๆ ด้วย 
และในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัยก็ได้กล่าวถึงด้วยว่าการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นงาน 
อย่างหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมเป็นงานที่ส าคัญในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย ในทาง
กลับกัน อาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ในการที่จะให้
ได้งานมานั้น แน่นอนว่า โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพดี คืองานที่ถูกจัดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไปและงานเหล่านั้นมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงที่
จะรับงานไม่ดีซึ่งมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดที่ทุกบริษัทมีเป้าหมาย
ที่ไม่แตกต่างกันนัก การเจาะจงเลือกรับงานดีกับการเลือกที่จะไม่รับงานที่ไม่ดีตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นเหมือนดาบ
สองคมที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยละเลยหรือละเว้นการคัดเลือกภัยในที่สุด  

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มต้นด้วยการไม่คัดเลือกภัยหรือคัดเลือกภัยไม่ถูกต้องเสียแล้ว โอกาสที่การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องส าหรับภัยนั้นย่อมไม่มี ยกตัวอย่างเช่น บริษัทตัดสินใจรับงานประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์รายหนึ่งแต่ละเลยการตรวจสอบท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
อย่างละเอียด ท าให้ท าการประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าความเป็นจริงไป บริษัทจึงใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงที่
ประเมินได้นั้น ซึ่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับย่อมไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2) ถูกกดดันจากตัวแทนประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง  
 3) สถานการณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ในภาวะล าบาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องได้รับเบี้ยประกันภัยโดย
รับงานทุกวิถีทางที่ท าได้ หรือ 
 4) ความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังน้อย  

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง บริษัทประกันวินาศภัยบางรายอาจต้องยอมขายประกันภัยด้วยอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ต่ าเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาว่าจะขาดทุนหรือไม่นั้น ค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีการแข่งขันกันด้านราคาโดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนั้น อาจเนื่องมาจาก
บริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น การพยายามรักษายอดขายไว้ การเพิ่มยอดขาย การรักษาส่วน
แบ่งตลาด หรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 
 
2. การลดอัตราเบี้ยประกันภัย  

2.1  รูปแบบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1) การลดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยตรง โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงภัยแต่ไม่ต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า ซึ่งวิธีการนี้ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ
บริษัทประกันวินาศภัยเอง ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับอาชีพ ชั้น 1 ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
อาชีพชั้น 3 เป็นต้น  

2) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง วิธีการนี้ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง เช่น การให้ส่วนลด
รถยนต์กลุ่มแก่รถยนต์เดี่ยวที่ขอเอาประกันภัย หรือการให้ส่วนลดประวัติดีแก่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนทั้งที่เป็นฝ่ายประมาท การให้ส่วนลดประวัติดีในอัตราที่สูงกว่าที่พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ก าหนดไว้ หรือการให้ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งๆ ที่ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

3) การให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการนี้เป็นการให้ความคุ้มครองภัยในกรมธรรม์
ประกันภัยโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย เช่น พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยก าหนดให้คิดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ า พันละ 
0.05 ส าหรับภัยระเบิด แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่อาจก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย
ไว้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น 

2.2  ผลกระทบของการลดอัตราเบี้ยประกันภัย การลดอัตราเบี้ยประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจท าให้บริษัทประกันวินาศภัยได้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากจ านวนผู้เอาประกันภัยที่ให้ความสนใจท า
ประกันภัยเพราะอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ า แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยในระยะยาว กล่าวคือ 

1) ระดับของอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดค่าสินไหมทดแทน 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในด้านการรักษาระดับของเงินกองทุน 

2) เมื่อบริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ าแล้ว เบี้ยประกันภัยมักจะแนวโน้มไปในทางคงที่หรือลดลง 
การที่จะปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นจะท าได้ยาก 

3) บริษัทมีความเสี่ยงในการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยในการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือละเมิดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ท าให้มีโอกาสที่ถูกลงโทษได้ 

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 3.3  
ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับ 
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   
 

จากที่ได้กล่าวถึงแล้วในหลักการของการพิจารณารับประกันภัยว่า บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยแต่ละภัย โดยขณะเดียวกัน ต้องค านึงถึงเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มภัยนั้นๆ ด้วย 
และในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัยก็ได้กล่าวถึงด้วยว่าการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นงาน 
อย่างหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ดังนั้น ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า การพิจารณารับประกันภัยกับการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

การด าเนินการพิจารณารับประกันภัยที่ดีต้องประกอบด้วยการคัดเลือกภัย และการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของภัยนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับประกันภัย คือ การ
ได้ก าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมเป็นงานที่ส าคัญในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย ในทาง
กลับกัน อาจกล่าวได้ว่า การคัดเลือกภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ในการที่จะให้
ได้งานมานั้น แน่นอนว่า โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยมีเป้าหมายที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพดี คืองานที่ถูกจัดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานขึ้นไปและงานเหล่านั้นมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงที่
จะรับงานไม่ดีซึ่งมีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดที่ทุกบริษัทมีเป้าหมาย
ที่ไม่แตกต่างกันนัก การเจาะจงเลือกรับงานดีกับการเลือกที่จะไม่รับงานที่ไม่ดีตามที่กล่าวข้างต้นอาจเป็นเหมือนดาบ
สองคมที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยละเลยหรือละเว้นการคัดเลือกภัยในที่สุด  

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเริ่มต้นด้วยการไม่คัดเลือกภัยหรือคัดเลือกภัยไม่ถูกต้องเสียแล้ว โอกาสที่การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องส าหรับภัยนั้นย่อมไม่มี ยกตัวอย่างเช่น บริษัทตัดสินใจรับงานประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์รายหนึ่งแต่ละเลยการตรวจสอบท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
อย่างละเอียด ท าให้ท าการประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าความเป็นจริงไป บริษัทจึงใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงที่
ประเมินได้นั้น ซึ่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับย่อมไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยได้ด าเนินการคัดเลือกภัยอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดหลักการ
ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะเกิดผลอะไรข้ึน 

 
1. สาเหตุของการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสม 

โดยสรุปกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้ถูกก าหนดอย่างเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
 1) ถูกบังคับโดยสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือกดดัน
ให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและจ าเป็นต้อง
แข่งขันกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อตัวแทนประกันวินาศภัยอาจเป็นเพียง
การได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับ
ผิดส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะ
ให้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

2.3  การจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัย ในการจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยที่อยากรับ) 2) ภัยที่เป็นมาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยปรกติ) และ 3) ภัยที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ) และแต่ละระดับก็มีการจัดกลุ่มภัยที่มีความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันเข้าไว้
ด้วยกัน 

ส าหรับภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน การยอมรับประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันวินาศภัยมากนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจคาดว่าโอกาสเกิดเหตุ
จะต่ า แต่หากภัยที่รับประกันเป็นภัยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติควรจะมีสัดส่วนของงานมากที่สุดแล้วนั้น การที่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้งาน บริษัทประกันวินาศภัยนั้นก็
จะสูญเสียเบี้ยประกันภัยไปจ านวนมากพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งมีการรับประกันภัยประเภทหนึ่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยจ าแนก
กลุ่มภัยตามระดับความเสี่ยงของภัยได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐานมีสัดส่วนร้อยละ 20 ส่วนที่ 2) ภัย
ที่จัดเป็นภัยมาตรฐานร้อยละ 70 และส่วนที่ 3) ภัยที่จัดเป็นภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขันกันมาก บริษัทได้ตัดสินใจลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ 
สมมติให้ทุนประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 100 ล้านบาท เมื่อค านวณตามสัดส่วนของกรมธรรม์แล้ว เบี้ย
ประกันภัยทั้งหมดส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ของบริษัทจะลดลงไปถึงร้อยละ 29.42 เพราะภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 เป็นภัยมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน ดังตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
สามารถน าไปใช้ได้ทันที บริษัทประกันวินาศภัยยังคงต้องเก็บเบี้ยประกันภัยนั้นไว้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
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เกิดขึ้นภายในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วย แม้ว่าบริษัทจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในการ
รับประกันภัยก็ตาม ผลก าไรที่คาดหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทันที เพราะการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยในวันนี้จะ
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ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
 
 
 

 

3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรัับตัวแทนปัะกันวินาศภัย 
 

ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเอง แต่อาจเป็นผู้ผลักดันหรือกดดัน
ให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการดังกล่าวได้ ด้วยความเป็นผู้น างานมาส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยและจ าเป็นต้อง
แข่งขันกับตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผู้หาประกันภัยอื่นๆ ผลกระทบต่อตัวแทนประกันวินาศภัยอาจเป็นเพียง
การได้รับค่าบ าเหน็จน้อยลงไปตามส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงเท่านั้น  

เพื่อที่จะให้ได้งานที่ต้องการโดยไม่ต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธี
ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไขให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม่ก าหนดเงื่อนไขความรับ
ผิดส่วนแรก หรือก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อยให้สูง เป็นต้น แต่ในมุมมองของลูกค้าโดยทั่วไปนั้น ชอบที่จะ
ให้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยมากกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองที่อาจจะมองว่าการรับประกันภัย
เป็นการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอุบัติเหตุอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ การได้รับเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งไว้ก่อน
น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่า 

2.3  การจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัย ในการจัดระดับชั้นของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยที่อยากรับ) 2) ภัยที่เป็นมาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยปรกติ) และ 3) ภัยที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน (หรือการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ) และแต่ละระดับก็มีการจัดกลุ่มภัยที่มีความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันเข้าไว้
ด้วยกัน 

ส าหรับภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน การยอมรับประกันภัยด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันวินาศภัยมากนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจคาดว่าโอกาสเกิดเหตุ
จะต่ า แต่หากภัยที่รับประกันเป็นภัยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติควรจะมีสัดส่วนของงานมากที่สุดแล้วนั้น การที่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงต่ ากว่าที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้งาน บริษัทประกันวินาศภัยนั้นก็
จะสูญเสียเบี้ยประกันภัยไปจ านวนมากพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งมีการรับประกันภัยประเภทหนึ่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยจ าแนก
กลุ่มภัยตามระดับความเสี่ยงของภัยได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ภัยที่ดีกว่ามาตรฐานมีสัดส่วนร้อยละ 20 ส่วนที่ 2) ภัย
ที่จัดเป็นภัยมาตรฐานร้อยละ 70 และส่วนที่ 3) ภัยที่จัดเป็นภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 เนื่องจากธุรกิจมีการ
แข่งขันกันมาก บริษัทได้ตัดสินใจลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ 
สมมติให้ทุนประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์เท่ากับ 100 ล้านบาท เมื่อค านวณตามสัดส่วนของกรมธรรม์แล้ว เบี้ย
ประกันภัยทั้งหมดส าหรับการประกันภัยประเภทนี้ของบริษัทจะลดลงไปถึงร้อยละ 29.42 เพราะภัยส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 เป็นภัยมาตรฐานและดีกว่ามาตรฐาน ดังตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงผลของการลดลงของเบี้ยประกนัภัย 
 

ภัยตามระดับความเสี่ยง สัดส่วน
กรมธรรม์ 

อัตราเฉลี่ย
ปกต ิ

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ใหม่ 
(ลดลง เฉลี่ย 20%) 

% ที่ลดลง 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

20 0.03% 0.02% -33.34% 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

70 0.06% 0.04% -33.34% 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Substandard Risks) 

10 0.20% 0.16% -20% 

รวม 100   -29.42% 
 

  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงอาจมีผล
ท าให้ได้จ านวนผู้เอาประกันภัยนอ้ยลง และท าให้อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นได้ สภาพ
การแข่งขันของตลาดจะเป็นตัวก าหนดว่าบริษัทจะขายกรมธรรม์ประกันภัยได้กี่ฉบับตามราคาที่ตั้งไว้ บริษัทประกัน
วินาศภัยจะได้อัตราผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าไว้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสมดุลกันระหว่างอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทใช้ 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทขายได้และต้นทุนทั้งหมดของบริษัท 
 
3. การเพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการแข่งขันสูงนี้ การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นท าได้ยาก
เพราะมีแนวโน้มที่จะท าให้งานลดลง อาจจะท าได้เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น บริษัทประกันวินาศภัยประสบกับภาวะ
ขาดทุนถึงระดับที่ไม่อาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้อีกต่อไป แต่ความเสี่ยงที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องยอมรับก็คือ 
ผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าปกติในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าอาจจะ
เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น 

การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นการด าเนินการในปัจจุบันซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตและน ามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องระลกึไว้ว่า เบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาในวันนี ้ยังไม่
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ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในอีกสองปีข้างหน้า โดยที่ยังต้องมีการคาดการณ์ถึงผลของการเกิด  
ค่าสินไหมทดแทนในระยะสองปีข้างหน้าด้วย 
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อัตราเบี้ยประกันภัยที่ควรได้ส าหรับบ้านแต่ละหลัง เท่ากับ 
         R =  (100,000  0.005) + (E + L) R 
          R =  500 + (0.38 + 0.05) R 
                 R – 0.43R  =  500 
               0.57R  =  500 

         R =    500
0.57

  

      =  877      บาท 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย ควรได้เบี้ยประกันภัยรวมของบ้านทั้งหมด 10,000  877 = 8,770,000 บาท 

การค านวณเบี้ยประกันภัยข้างต้นนี้สอดคล้องกับหลักการของการพิจารณารับประกันภัยและหลักในการ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กล่าวคือ ใช้หลักคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎจ านวนมาก ความน่าจะเป็น องค์ประกอบของ
อัตราเบี้ยประกันภัยและความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยที่จะรองรับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายและก าไร 

จากตัวอย่างที่ 3.9 หากบริษัทประกันวินาศภัยรายนี้ไม่ยึดหลักการของการพิจารณารับประกันภัยและ
ตัดสินใจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่านั้น เช่น 790 บาท เบี้ยประกันภัยจ านวนนี้จะรองรับต้นทุนความเสียหายเฉลี่ย
ต่อครั้งได้เพียง 90,060 บาทเท่านั้นแทนที่จะเป็น 100,000 บาท ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

     790  =  (C  0.005) + 790 (0.43) 
0.005 C  =  790 – 339.70 

              C  =  450.30
.005

 

    =  90,060     บาท 
การที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าต้นทุนตามระดับความเสี่ยง จะส่งผล

กระทบท าให้เกิดผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ซึ่งอาจมีผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องใช้เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมารองรับผลขาดทุนนั้น 
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4. ความส าเร็จในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดข้ึนในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดข้ึนในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
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อัตราเบี้ยประกันภัยที่ควรได้ส าหรับบ้านแต่ละหลัง เท่ากับ 
         R =  (100,000  0.005) + (E + L) R 
          R =  500 + (0.38 + 0.05) R 
                 R – 0.43R  =  500 
               0.57R  =  500 

         R =    500
0.57

  

      =  877      บาท 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัย ควรได้เบี้ยประกันภัยรวมของบ้านทั้งหมด 10,000  877 = 8,770,000 บาท 
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     790  =  (C  0.005) + 790 (0.43) 
0.005 C  =  790 – 339.70 

              C  =  450.30
.005

 

    =  90,060     บาท 
การที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนดและใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าต้นทุนตามระดับความเสี่ยง จะส่งผล

กระทบท าให้เกิดผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ซึ่งอาจมีผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องใช้เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมารองรับผลขาดทุนนั้น 
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4. ความส าเร็จในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1) คุณภาพของการพิจารณารับประกันภัย และ 
2) ความมีวินัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าหากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งขาดหายไป การรับประกันภัยในทางท่ีไม่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า สัดส่วน
ของงานดีๆ ที่มีอยู่ก็จะลดลงและแทนที่ด้วยงานที่ไม่ดีหรืองานที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า ซึ่งเมื่อบริษัทรับไว้แล้วก็ยาก
ที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็ว 

ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่แข่งขันกันอยู่นี้ อาจมีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะรับประกันภัย
งานที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ าๆ ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่า การรับประกันภัยเช่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทในอนาคต  
แต่โดยหลักการคัดเลือกภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทจะเกิดความสูญเสียในระยะยาวได้ 

ตัวอย่างที่ 3.9 สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยจ านวน 10,000 หลังที่
อยู่ในระดับความเสี่ยงภัยเดียวกันและจากการเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ที่มีมาเป็นเวลานานหลายปีจน
ค านวณได้ว่า ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของการเกิดไฟไหม้เท่ากับ 0.005 และค่าเสียหายเฉลี่ยต่อการเกิดไฟไหม้
แต่ละคร้ังเท่ากับ 100,000 บาท 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากค่าบ าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 38 ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทและมีส ารองฉุกเฉินและก าไรที่คาดหวังรวมกันเท่ากับร้อยละ 5 
ของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงควรได้รับเบี้ยประกันภัยจากการค านวณ ดังนี้ 
 
จากสูตร   เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ส่วนบวกเพิ่ม 
  
เบี้ยประกันภัย = ต้นทุนความเสียหาย + ค่าใช้จ่าย + ส ารองฉุกเฉินและก าไร 
 
โดยที่ 

R คือ อัตราเบี้ยประกันภัยต่อหน่วยเสี่ยงภัย 
P คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เกิดไฟไหม้ (Probability) 
C คือ ค่าเสียหายเฉลี่ยแต่ละคร้ัง (Cost of Loss) 
E คือ ค่าใช้จ่ายรวม (Expenses) 
L คือ ส ารองฉุกเฉินบวกก าไร (Loss Reserve) 

 จากสูตรการค านวณ 
 
   R = (P x C) + E + L 
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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 

 

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 
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
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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 
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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
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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  
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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
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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
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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 

 

4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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
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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 

 

4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

 

4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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

�� 3.indd   184 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

 

4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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 

 

4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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 

 

4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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 

 
 

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 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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-13 
 

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  
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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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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 
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(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 
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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
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
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ตารางที่ 4.1 จ านวนเงินค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ 
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แต่ไม่เกินจ านวน 
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กรมธรรม์ประกันภัย 
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(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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 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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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  
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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 

 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
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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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  
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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 
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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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 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 
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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
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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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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  
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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  
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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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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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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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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

 

4-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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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�� 3.indd   205 4/10/2563 BE   3:57 PM



 

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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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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(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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(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

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

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  

 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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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
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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 
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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 

 

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
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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 
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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   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
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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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  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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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

 

4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

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
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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 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
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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
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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
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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

�� 3.indd   221 4/10/2563 BE   3:57 PM



 

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย     4-47 
 

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
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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 
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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 
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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)) 
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ภาพที่ 4.3 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.  
        ในกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 
ที่มา: ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-50     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 
 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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 
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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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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
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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 
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เรื่องที่ 5.1  
บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
 

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1) บทลงโทษทางสังคม และ 2) บทลงโทษทางกฎหมาย 

1.  บทลงโทษทางสังคม เป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมาย 
ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัยได้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและสังคมซึ่งรวมถึงผู้ร่วมอาชีพด้วย  

  1.1  บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับประกันภัยให้
ท าหน้าที่เบื้องต้นในการชักชวนบุคคลเข้ามาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แต่บางครั้งก็อาจมีสิทธิรับช าระ
เบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน แต่
ต้องแสดงใบอนุญาตของตน พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หรือกระทั่งอาจได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงท าสัญญาประกันภัยในนาม
ของผู้รับประกันภัยด้วยก็ได้1 ไม่ว่าจะมีบทบาทเช่นใด ตัวแทนประกันวินาศภัยล้วนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต 
โดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์2 ทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศอย่างเคร่งครัดด้วย 

  การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังนั้น 
ประกอบด้วย3 

   1)  ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่  
   2)  ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และ มาตรา 66/1  
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภยั และการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกันวินาศภยั นายหนา้ประกันวนิาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
5.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
5.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีปราศจากจรรยาบรรณนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

บทลงโทษทางสังคมและบทลงโทษทางกฎหมาย  โดยบทลงโทษทางสังคม ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย และ 3) บทลงโทษจากสังคม รวมถึง
จากผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเอง ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย แบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
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เรื่องที่ 5.1  
บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
 

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1) บทลงโทษทางสังคม และ 2) บทลงโทษทางกฎหมาย 

1.  บทลงโทษทางสังคม เป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมาย 
ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัยได้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและสังคมซึ่งรวมถึงผู้ร่วมอาชีพด้วย  

  1.1  บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับประกันภัยให้
ท าหน้าที่เบื้องต้นในการชักชวนบุคคลเข้ามาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แต่บางครั้งก็อาจมีสิทธิรับช าระ
เบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน แต่
ต้องแสดงใบอนุญาตของตน พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หรือกระทั่งอาจได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงท าสัญญาประกันภัยในนาม
ของผู้รับประกันภัยด้วยก็ได้1 ไม่ว่าจะมีบทบาทเช่นใด ตัวแทนประกันวินาศภัยล้วนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต 
โดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์2 ทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศอย่างเคร่งครัดด้วย 

  การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังนั้น 
ประกอบด้วย3 

   1)  ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่  
   2)  ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และ มาตรา 66/1  
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภยั และการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกันวินาศภยั นายหนา้ประกันวนิาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
5.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
5.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีปราศจากจรรยาบรรณนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

บทลงโทษทางสังคมและบทลงโทษทางกฎหมาย  โดยบทลงโทษทางสังคม ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย และ 3) บทลงโทษจากสังคม รวมถึง
จากผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเอง ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย แบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
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 4) กระท าการชี้ช่อง ชักชวน ให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง  
 5) กระท าการปลอมลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
อนึ่ง ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
กระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัย  
ก็อาจถูกด าเนินคดีจนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย” 

จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ เป็น 1) บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ 

  2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

   1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม5 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ6  

   2)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจเป็นเหตุให้
นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
แล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

   อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว7  

   3)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งท าสัญญาประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดยไม่มี
หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ8 

   4)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งมิได้แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของตน
ทุกครั้งเวลาที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย หรือเวลารับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย 
และมิได้ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับ
                                                           

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 99 
7 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

   3)  มิให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 
ส าคัญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

  อย่างไรก็ดี หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถึงจะมิ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวข้องตามสัญญาประกันภัยแต่ประการใด4 แต่อาจ
ท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอีกต่อไป  

  1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย จากเหตุการณ์เป็นต้นว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนาน
หลายเดือนแล้ว ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรืออาจถอดถอนจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ของตน เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเองก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ. 2557 อย่าง
เคร่งครัดอยู่ด้วย  

  อนึ่ง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องไม่น าข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผู้รับประกันภัย
มิได้ให้ความเห็นชอบไปใช้ในการชักชวนบุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ผลของการฝ่าฝืน นอกเหนือจาก
ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว อาจถูกผู้รับประกันภัยลงโทษฐานกระท าการเกินขอบเขตหน้าที่ของตน หรืออาจเพิกถอน
การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยก็ได้ 

 1.3  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน 
การกล่าวร้ายแก่ตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน สังคมจะ
ลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางอาชีพ หรือ  
ผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 

2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น  รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระท าความผิดจนน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  

 1) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและน าเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยส่งให้บริษัท  

 2) กระท าการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3) ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย  

                                                           
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-5 
 

 4) กระท าการชี้ช่อง ชักชวน ให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง  
 5) กระท าการปลอมลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
อนึ่ง ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
กระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัย  
ก็อาจถูกด าเนินคดีจนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย” 

จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ เป็น 1) บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ 

  2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

   1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม5 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ6  

   2)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจเป็นเหตุให้
นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
แล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

   อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว7  

   3)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งท าสัญญาประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดยไม่มี
หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ8 

   4)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งมิได้แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของตน
ทุกครั้งเวลาที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย หรือเวลารับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย 
และมิได้ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับ
                                                           

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 99 
7 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

   3)  มิให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 
ส าคัญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

  อย่างไรก็ดี หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถึงจะมิ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวข้องตามสัญญาประกันภัยแต่ประการใด4 แต่อาจ
ท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอีกต่อไป  

  1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย จากเหตุการณ์เป็นต้นว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนาน
หลายเดือนแล้ว ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรืออาจถอดถอนจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ของตน เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเองก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ. 2557 อย่าง
เคร่งครัดอยู่ด้วย  

  อนึ่ง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องไม่น าข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผู้รับประกันภัย
มิได้ให้ความเห็นชอบไปใช้ในการชักชวนบุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ผลของการฝ่าฝืน นอกเหนือจาก
ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว อาจถูกผู้รับประกันภัยลงโทษฐานกระท าการเกินขอบเขตหน้าที่ของตน หรืออาจเพิกถอน
การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยก็ได้ 

 1.3  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน 
การกล่าวร้ายแก่ตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน สังคมจะ
ลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางอาชีพ หรือ  
ผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 

2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น  รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระท าความผิดจนน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  

 1) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและน าเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยส่งให้บริษัท  

 2) กระท าการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3) ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย  

                                                           
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 

 บางกรณี การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด ไม่ควรกล่าวอ้างและกระท าผิดด้วยเหตุผลว่า คนอ่ืนท าได้ไม่เห็นมีอะไร หรือ
ใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยดังกล่าว คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ9  

   5)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันวินาศภัย10  
    (1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
    (2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ-

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
    (3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
    (4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย  ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
   ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เมื่อนาย

ทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด11 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว12  

   6)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจประกาศ หรือโฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุ
รายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดย
สามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/con sumer/law/ 
violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license 
Reject.php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/news/info ด้วย 

  2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
11 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 77 
12 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 

 บางกรณี การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด ไม่ควรกล่าวอ้างและกระท าผิดด้วยเหตุผลว่า คนอ่ืนท าได้ไม่เห็นมีอะไร หรือ
ใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยดังกล่าว คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ9  

   5)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันวินาศภัย10  
    (1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
    (2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ-

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
    (3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
    (4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย  ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
   ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เมื่อนาย

ทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด11 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว12  

   6)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจประกาศ หรือโฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุ
รายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดย
สามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/con sumer/law/ 
violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license 
Reject.php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/news/info ด้วย 

  2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
11 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 77 
12 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
พึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 

ควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อเพื่อนร่วมอาชีพ มีดังนี้ 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  
เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
หรือมีการท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ  

ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
3. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า13  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1-4 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และหลักสูตรขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) และ 2 (ตว. 2) ในคู่มือนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อคู่ค้า ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด

จากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่ควรน าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย 

                                                           
13 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
พึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 

ควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อเพื่อนร่วมอาชีพ มีดังนี้ 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  
เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
หรือมีการท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ  

ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
3. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า13  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1-4 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และหลักสูตรขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) และ 2 (ตว. 2) ในคู่มือนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อคู่ค้า ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด

จากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่ควรน าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย 

                                                           
13 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 
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เรื่องที่ 5.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ
ข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายมานะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้นางดวงใจ โดยอธิบายถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข สิทธิของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในแต่ละ
แบบที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มี ปรากฎว่านางดวงใจต้องการความคุ้มครองมากกว่าแบบที่มีอยู่แล้ว
ของประกันภัยที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายมานะจึงเสนอแนะบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ให้ออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยให้มีความคุ้มครองตามที่นางดวงใจต้องการ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายมานะถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับการตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด นั่นคือ ลูกค้าต้องได้รับการแนะน า ให้ค าปรึกษาถึงความคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัย
สามารถกลับสู่สภาพเดิม ด าเนินชีวิตการงานและธุรกิจได้อย่างเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจในการบริการตั้งแต่การรับประกันภัย จนกระทั่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 5.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ
ข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายมานะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้นางดวงใจ โดยอธิบายถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข สิทธิของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในแต่ละ
แบบที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มี ปรากฎว่านางดวงใจต้องการความคุ้มครองมากกว่าแบบที่มีอยู่แล้ว
ของประกันภัยที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายมานะจึงเสนอแนะบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ให้ออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยให้มีความคุ้มครองตามที่นางดวงใจต้องการ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายมานะถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับการตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด นั่นคือ ลูกค้าต้องได้รับการแนะน า ให้ค าปรึกษาถึงความคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัย
สามารถกลับสู่สภาพเดิม ด าเนินชีวิตการงานและธุรกิจได้อย่างเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจในการบริการตั้งแต่การรับประกันภัย จนกระทั่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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กรณีศึกษาที่ 4 ช่วยเหลือสังคม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นายวันชัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายวันชัย
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่เก่ง ขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เวลาว่างนายวันชัยจะไปช่วยงานที่มูลนิธิ และมักจะ
ชวนเพื่อนตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายวันชัยถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการสละตนเองเพื่อสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือส่วนรวม 
สังคม และสาธารณชน ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัย 
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กรณีศึกษาที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยแก่สังคมและชุมชน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายโดนใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มานาน
กว่า 10 ปี มีความภูมิใจในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยและเชื่อว่าการประกันภัยมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงชักชวนเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยออกแนะน าความรู้เก่ียวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนและตามชุมชนต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายโดนใจถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 
ยอมรับในจรรยาบรรณที่ก าหนดนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 

 
กรณีศึกษาที่ 3 เต็มใจให้บริการ รักษาชื่อเสียงของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นางวันดีเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและเป็นเพื่อนบ้านกับนางสาวชื่นใจซึ่ งท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสาวชื่นใจ ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ดูแล นางวันดีทราบข่าว 
จึงไปเยี่ยมและช่วยเหลือ แนะน าเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้แก่นางสาวชื่นใจ แต่ไม่ได้ชักจูงให้นางสาวชื่นใจมาท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับตน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางวันดีถูกต้องตามจรรยาบรรณ  เนื่องจากเป็นการธ ารงไว้ซึ่งการรักษา
ชื่อเสียงของอาชีพคนกลาง ให้บริการโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ 
ยืนหยัดในการท างานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เน้นการรักษาชื่อเสี ยงของ
ตนเอง และสร้างการยอมรับในการท างานที่มีแบบแผนถูกต้อง สมาชิกของกลุ่มยอมรับ ยกย่องในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
ของเพื่อนร่วมอาชีพ 
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กรณีศึกษาที่ 4 ช่วยเหลือสังคม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นายวันชัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายวันชัย
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่เก่ง ขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เวลาว่างนายวันชัยจะไปช่วยงานที่มูลนิธิ และมักจะ
ชวนเพื่อนตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายวันชัยถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการสละตนเองเพื่อสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือส่วนรวม 
สังคม และสาธารณชน ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัย 
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กรณีศึกษาที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยแก่สังคมและชุมชน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายโดนใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มานาน
กว่า 10 ปี มีความภูมิใจในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยและเชื่อว่าการประกันภัยมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงชักชวนเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยออกแนะน าความรู้เก่ียวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนและตามชุมชนต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายโดนใจถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 
ยอมรับในจรรยาบรรณที่ก าหนดนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 

 
กรณีศึกษาที่ 3 เต็มใจให้บริการ รักษาชื่อเสียงของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นางวันดีเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและเป็นเพื่อนบ้านกับนางสาวชื่นใจซึ่ งท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสาวชื่นใจ ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ดูแล นางวันดีทราบข่าว 
จึงไปเยี่ยมและช่วยเหลือ แนะน าเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้แก่นางสาวชื่นใจ แต่ไม่ได้ชักจูงให้นางสาวชื่นใจมาท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับตน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางวันดีถูกต้องตามจรรยาบรรณ  เนื่องจากเป็นการธ ารงไว้ซึ่งการรักษา
ชื่อเสียงของอาชีพคนกลาง ให้บริการโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ 
ยืนหยัดในการท างานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เน้นการรักษาชื่อเสี ยงของ
ตนเอง และสร้างการยอมรับในการท างานที่มีแบบแผนถูกต้อง สมาชิกของกลุ่มยอมรับ ยกย่องในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
ของเพื่อนร่วมอาชีพ 
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ชื่อ  อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ  น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
  MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 1, บทที่ 2, เร่ืองที่ 2.1 

  
 
ชื่อ  อาจารย์เกรียง หยกน า้เงิน 
วุฒิ  ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง  อดีตผู้อ้านวยการอาวโุส สายงานรับประกันภยัสินเชื่อทางการค้าและ 
 เทคนิคการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 บริษัทแอกซ่าประกันภยั จ้ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน  บทที่ 2 เร่ืองที่ 2.2 และ 2.3 

 

 

 
ชื่อ  อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 
วุฒิ  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
ต าแหน่ง  ผู้จัดการแผนกรับประกันภยัทางทะเลและโลจิสติกส์ 
  บริษัทไทยศรีประกันภัย จา้กัด (มหาชน) 
บทที่เขียน  บทที่ 2 เร่ืองที่ 2.4, 2.5 และ 2.6 

 
 

 
 
 

ชื่อ  อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ  ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
 M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 4, บทที ่5 
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ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 5 
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