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บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย

นว. 1
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

บทที
เรื
่องที่ 2่ กฎหมายที่เกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย

นว. 1
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย (1 ชั่วโมง 30 นาที)
2.2 สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.3 กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
2.1 ลัความหมายของการประกั
นวินาศภั
2.4
กษณะสําคัญของสัญญาประกั
นภัย และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
2.2 การเกิ
สิทธิและหน
าที่ของบุ
คลที่เกีญ่ยญาประกั
วของกับนสัภัญยญาประกั
ย
2.5
ดและการสิ
้นสุดคของสั
และอายุนคภัวาม
2.3 รายการที
กฎหมายสํ่มาีอคัยูญในกรมธรรม
ที่เกี่ยวของกัปบระกั
การประกั
นวิยนาศภัย
2.6
นวินาศภั
2.4 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย
แนวคิด 2.5 การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
2.6
รายการทีน่มวิีอนยูาศภั
ในกรมธรรม
ระกั่งนผูวิรนับาศภั
ย นภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง
1. การประกั
ย คือ สัญปญาซึ
ประกั
ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
แนวคิด ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอื่นในอนาคต
1. ดัการประกั
นวินาศภั
ญญาซึ่งผูนรภัับยประกั
ยตกลงทีน่จภัะชดใช
คาสินไหมทดแทน
หรืาอ“เบี
ใชเงิ้ยนประกั
จํานวนหนึ
งที่ไดตกลงกั
นไวใยนสัคือญสัญาประกั
และผูนภัเอาประกั
ยตกลงจะส
งเงินซึ่งเรียกว
นภัย”่ง
ูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ใหเแปกนผการตอบแทน
ที่เอาประกั
นวิน่เาศภั
ยไดองกั
รับบความสู
ญเสีย หรื
ยหายจากวิ
าศภัยยประกอบด
หรือสาเหตุ
อยคาคลที
งอื่นในอนาคต
บุคคลที
กี่ยวข
สัญญาประกั
นภัอยความเสี
ในการประกั
นวินนาศภั
วยบุ
่เกี่ยวของ
ดังที่ไดตกลงกันไวสในสั
ญญาประกั
ย แและผู
นภั่งยเรีตกลงจะส
นซึ่งเรียนกว
้ยประกั
ภัย”่ง
โดยตรงในฐานะคู
ัญญาประกั
นภันยภัได
ก บุคเอาประกั
คลฝายหนึ
ยกวา “ผูงเเงิอาประกั
ภัยา”“เบี
และอี
กฝานยหนึ
ปนาการตอบแทน
เรีใหยเกว
“ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอื่นที่มีโอกาสเขามาเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ
บุคคลทีคนกลางประกั
่เกี่ยวของกับสันญภัยญาประกั
ภัย ในการประกั
าศภัยประกอบด
คลทีย่เกีผู่ยรับวขโอน
อง
ผูรับประโยชน
ไดแก ตันวแทนประกั
นวินาศภันวิยนและนายหน
าประกัวนยบุ
วินคาศภั
โดยตรงในฐานะคู
ก บุคคลฝ
่งเรีคยคลภายนอกผู
กวา “ผูเอาประกั
นภัย่ง”มีสและอี
ฝาอยหนึ
วัตถุที่เอาประกันภัสยัญผูญาประกั
รับชวงทรันพภัยยสินไดที่เแอาประกั
นภัายยหนึ
และบุ
เสียหายซึ
ิทธิเรีกยกร
งเอา่ง
เรีกับยผูกวรับา ประกั
“ผูรับนประกั
นภัย” นอกจากนี
ภัยโดยตรงอี
กดวย ้ยังอาจมีบุคคลอื่นที่มีโอกาสเขามาเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ
ผูร่อับสัประโยชน
คนกลางประกั
วแทนประกั
วินบาศภั
และนายหน
าประกั
ย ผูารทีับ่ตโอน
2. เมื
ญญาประกั
นภัยเกิดขึ้นนแลภัยว ไดคูแสกัญตัญาทั
้งสองฝานยกั
ผูรับยประโยชน
ตางฝ
ายมีสนิทวินธิแาศภั
ละหน
าม
วัสัตญถุญาต
ที่เอาประกั
นภันย ผูรับชประกั
วงทรันพภัยยสมีินสทีิท่เธิอาประกั
ภัย ้ยและบุ
เสียหายซึ
มีสิทธิรเับรียประกั
กรองเอา
อกันและกั
ไดรับชํานระเบี
ประกัคนคลภายนอกผู
ภัยจากผูเอาประกั
นภัย่งและผู
นภัย
กดวย แกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย
มีกับหผูนราับทีประกั
่ชดใชนคภัาสิยนโดยตรงอี
ไหมทดแทนให
2. สเมืว่อนผู
สัญเอาประกั
ญาประกันนภัภัยยมีเกิ
ัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชน
างฝยายมีและมี
สิทธิหแนละหน
ที่ตาม้ย
สิทดธิขึไ้นดรแลับคว าสิคูนสไหมทดแทนตามกรมธรรม
ประกันวินตาศภั
าที่ชําาระเบี
สัญญาต
นและกั
รับประกั
มีสริทับธิประโยชน
ไดรับชําระเบี
จากผู
นภัย และผูรงับทีประกั
นภัย
ประกั
นภัอยกัให
กับผูรนับผูประกั
นภัยนสภัวยนผู
นั้น้ยก็ประกั
มีสิทธินทภัี่จยะได
รับเคอาประกั
าสินไหมทดแทนดั
่กําหนดไว
าที่ชดใชคาสินไหมทดแทนให
กผูเอาประกั
ภัยตามที
หนดไว
ในกรมธรรม
ประกั้งนผูรวิับนาศภั
ยดวย
นัมีห้นนแทนตามความประสงค
ของผูเแอาประกั
นภั ยนการที
่ คูสัญ่กําญาฝ
า ยใดฝ
า ยหนึ่งรวมทั
ประโยชน
สวปนผูฏิบเอาประกั
มีสิทธิาไทีด่ขรองตนที
ับคาสิน่ไไหมทดแทนตามกรมธรรม
นวิน้นาศภั
ที่ชํา้นระเบี
ไม
ัติตามสิทนธิภัแยละหน
ดกําหนดไว อาจสงผลทําใหปบระกั
ุคคลนั
เสียยสิทและมี
ธิตามสัหนญาญานั
หรือ้ย
ประกั่งนถูภักยฟใหองเป
กับผูนรคดี
ับประกั
นภัยจากการละเลย
สวนผูรับประโยชน
นั้นก็มปีสฏิิทบธิัตทิตี่จามหน
ะไดรับาทีคา่ขสิองตน
นไหมทดแทนดังที่กําหนดไว
กระทั
ขึ้นมาได
หรือการไม
นั้นแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภั ย การที่ คูสัญ ญาฝา ยใดฝา ยหนึ่งรวมทั้ง ผูรับ ประโยชน
ไมปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือ
กระทั่งถูกฟองเปนคดีขึ้นมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
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3. นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
3. นอกเหนื
จากประมวลกฎหมายแพ
ชยวาดวยประกั
นภัยงเสริ
แลวมการประกอบธุ
นายหนาประกัรกินจวิประกั
นาศภันยภัยัยง
และที่แกอไขเพิ
่มเติม 2) พระราชบัญงญัและพาณิ
ติคณะกรรมการกํ
ากับและส
จํพ.ศ.
าตอ2550
งเรียนรู3)กพระราชบั
ฎหมายสําญคัญัญตอืิค่นุมทีครองผู
่เกี่ยวขปอระสบภั
งกับการประกั
นาศภั
ย ซึ่งและที
มีความจํ
เปน่มในการเสริ
มสราง
ยจากรถนวิพ.ศ.
2535
่แกไาขเพิ
เติม 4) พระราชความรู
ปนนมืและปราบปรามการฟอกเงิ
ออาชีพอยางแทจริง อันประกอบด
วย 1)และที
พระราชบั
ญัตมิปและพระราชบั
ระกันวินาศภัยญพ.ศ.
บัญญัตใิปหอเงกั
น พ.ศ. 2542
่แกไขเพิญ่มเติ
ญัติปอ2535
งกัน
และที
่แกไขเพิ่มเติม 2)
ติคกณะกรรมการกํ
ากับและสงขเสริ
มการประกอบธุ
รกิจาประกั
ภัยง
และปราบปรามการสนั
บสนุพระราชบั
นทางการเงิญนญัแก
ารกอการรายและการแพร
ยายอาวุ
ธที่มีอานุภาพทํ
ลายลานงสู
พ.ศ. 2559
2550 และ
3) พระราชบั
ญญัตญิคญัุมครองผู
ระสบภัยผจากรถ
2535 และที่แกไขเพิ
ขเพิ่ม่มเติเติมม 4) พระราช5) พระราชบั
ติวิธีพิจปารณาคดี
ูบริโภค พ.ศ. 2551
ญัติปอางกั
และปราบปรามการฟอกเงิ
น ญาระหว
พ.ศ. 2542
่แกไขเพิ
ิปองกัานย
4. ลับักญษณะสํ
คัญนของสั
ญญาประกันภัยเปนสัญ
างผูและที
เอาประกั
นภัย่มกัเติบมผูรและพระราชบั
ับประกันภัย ซึญ่งทัญั้งตสองฝ
บสนุน่ผทางการเงิ
ารกอการราาระเบี
ยและการแพร
ธทีร่มับีอประกั
านุภาพทํ
างสูง
ตและปราบปรามการสนั
างตอบแทนกันดวยการที
ูเอาประกันแก
ภัยกตกลงจะชํ
้ยประกันภัขยยายอาวุ
ให และผู
นภัายลายล
ก็จะชดใช
และ 5) พระราชบั
ญญัยตตามที
ิวิธีพิจารณาคดี
2551 และที
่มเติามคั ญที่ แตกตา ง
คพ.ศ.
าสิ น2559
ไหมทดแทนหากมี
วิน าศภั
่ ตกลงกั นผไวูบเริกิโภค
ดขึ้นพ.ศ.
ในอนาคต
โดยมี่แลกักไขเพิ
ษณะสํ
4. จากสั
ลักษณะสํ
าคัญ่วไป
ของสั
ยเปานงตอบแทน
สัญญาระหว2)างผู
นภั่อยการเสี
กับผูร่ยับงโชค
ประกัหรื
นภัอยเพืซึ่อ่งการเสี
ทั้งสองฝ
ญญาทั
คือญญาประกั
1) เปนสันญภัญาต
เปเนอาประกั
สัญญาเพื
่ยงภัาย
ตางตอบแทนกั
นด่ผวูเยการที
่ผูเอาประกั
นภัสยวตกลงจะชํ
นภั่ตยให
และผู
รับประกั
3)
เปนสัญญาที
อาประกั
นภัยตองมี
นไดเสีย 4)าระเบี
เป้ยนประกั
สัญญาที
องอาศั
ยความสุ
จรินตภัเปยนก็จอยะชดใช
างยิ่ง
คาเป
สิ นนไหมทดแทนหากมี
ยตามที
นไวเกิ ดขึ้น ในอนาคต
คั ญที่ห่ แนตกต
าง
5)
สัญญาที่ผูรับประกันวิภันยาศภั
จะชดใช
คาสิ่ ตนกลงกั
ไหมทดแทนตามความเป
นจริงโดยมี
และล6)ักษณะสํ
เปนสัญาญาที
วยงาน
จากสัฐญกํญาทั
1) เปองมี
นสัหญลัญาต
างตอบแทน
เปนสัอญงรญาเพื
ของรั
ากับ่วดูไป
แล คือและต
กฐานเป
นหนังสือ2)จึงจะฟ
องบัง่อคัการเสี
บคดีไ่ยดงโชค
เวนหรื
แตอกเพืรณี่อการเสี
ที่จัดเป่ยนงภัคดีย
3)
ญญาทีรับ่ผยกเว
ูเอาประกั
องมีสยวหลั
นไดกฐานที
เสีย 4)่เป นเปหนันสังสืญอญาที
งอาศัวยความสุ
จริตเปนญอยญัาตงยิิวิ ธ่งี
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อีกต่ตออไปแล
ตามพระราชบั
5)
นสัญญาที
ับประกั
ภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปนสัญญาที่หนวยงาน
พิจเป
ารณาคดี
ผูบริ่ผโูรภค
พ.ศ.น2551
บดูแลญญาประกั
และตองมี
หนักงสืเกณฑ
อจึงจะฟ
องรองบังคับดคดี
ด เวญนญา
แตกกล
รณีาทวคืี่จัดอเปตนอคดี
5. ของรั
การเกิฐดกํขึา้นกัของสั
นภัหยลักตฐานเป
องอาศันยหลั
ทั่วไปของการเกิ
ขึ้นไของสั
งมี
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ญ ญัวตัติวถุิ ธ-ี
าย ได
ก ฝานยผูใหเสนอ
ทั้ง่เสองฝ
กนิติสัมพันธโดยมี
พิประสงค
จารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ.
ชัดเจนเวลาเข
าทํา2551
สัญญาตอกัน แตสัญญาประกันภัยนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยผลของกฎหมาย
5. การเกิ
ด
ขึ
้
น
ของสั
ญ
ญาประกั
ตองอาศั
ดขึ้นวิของสั
หรือผลของขอตกลงระหวางคูนสภััญยญานั
้นก็ไดยทัหลั้งนีก้ใเกณฑ
นสวนทีทั่วเกีไปของการเกิ
่ยวกับการประกั
นาศภัญยญามีบกล
ทบัาญวคืญัอติวตาดอวงมีย
บุคคลสองฝ
ย ไดแก ฝาอยผูภายใน
เสนอ และฝ
สนองนทัที้ง่เกิสองฝ
งแสดงเจตนาผู
กนิติสัมนพัภันยธโอย
ดยมี
วัตถุด-ี
อายุ
ความไวาโดยเฉพาะคื
2 ปานยผูับจากวั
ดสิทาธิยต
เรียอกร
องตามสัญญาประกั
างไรก็
ประสงค
ชัดเจนเวลาเข
าสัญเมืญาต
อกัตนามทีแต่กฎหมายกํ
สัญญาประกั
นภัยดนัขึ้น้นอาจสิ
สุดคลงได
ดวยผลของกฎหมาย
อายุความอาจสะดุ
ดหยุดาทํลงได
่อเหตุ
าหนดเกิ
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วามอาจสะดุ
ดอยูได ตาม
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างคูสผัญูบญานั
ได ทั2551
้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติวาดวย
พระราชบั
ญญัอตตกลงระหว
ิวิธีพิจารณาคดี
ริโภค้นก็พ.ศ.
ความไวโนดยเฉพาะคื
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จากวันภัทีย่เกิมีดหสินทาธิทีเ่สรีงยมอบกรมธรรม
กรองตามสัญญาประกั
6. อายุ
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าหนดไว2แตปผนูร ับประกั
ประกันภันยภัซึย่งมีอยเนืา้องไรก็
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2) 2551
ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแหงมูลประกันภัย
6. สัถาญหากได
ญาประกั
นภัยไมนมไวีแบบกํ
ูรับประกันนภัภัยยมี5)หจํนานวนเบี
ที่สงมอบกรมธรรม
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นภัย
ตามสั
ญ
ญาที
่
ไ
ด
ต
กลงกั
น
นั
้
น
โดยกรมธรรม
ป
ระกั
น
วิ
น
าศภั
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6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอทีของ
กํผูราับหนดไว
ภัย 2) ภันยภัใดซึ
ประกัรนับภัประโยชน
ยรับเสี่ยงถา3)จะพึ
ราคาแห
ภัย
ประกันไดภัแยก8)1)ชื่อวัตหรืถุอทยีี่เอาประกั
่หอของผูนเอาประกั
ย 9)่งผูชืร่อับของผู
งมี 10)งมูวัลนประกั
ทําสัญนญา
ถประกั
าหากได
หนดกั
4) จํา่แนวนเงิ
นภัยประกั
5) จํนาภันวนเบี
นภัยกําและ
11)นไวสถานที
ละวันนทีซึ่ได่งเอาประกั
ทํากรมธรรม
ย ้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย
6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย
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วัตถุประสงค

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการประกันวินาศภัยได
2. อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัยได
วัตถุประสงค
3. อธิบายกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัยที่ได
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ
4. อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได
1. อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับการประกันวินาศภัยได
5. อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได
2. อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัยได
6. อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได
3. อธิบายกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัยที่ได
4. อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได
5. อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได
6. อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได
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ความนํา
เมื่ อกฎหมายมีผ ลบั ง คับ ออกมา เปน หนา ที่ของประชาชนที่ จะตองรับ รู หากเป นบทบัญ ญัติ ในเรื่องสิ ท ธิ
ประชาชนสามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเรื่องหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
โดยมิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาต
ใหคนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายขึ้นอยางมาก เพราะเจตนารมณ
ที่สํา คัญ ของกฎหมายต างๆ ที่ ถูกบั ญญั ติออกมา ก็ เพื่ อรักษาความสงบเรีย บรอยและศี ลธรรมอัน ดีของประชาชน
ดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตองพึง
ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน
ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับตนเองได
สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตองและอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เกี่ยวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย
เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเรื่องกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เกี่ยวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เรื่องที่ 2.1
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวของ
กัเรืบ่อการประกั
งที่ 2.1 นวินาศภัย
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวของ
1.
กับความหมายของการประกั
การประกันวินาศภันวิยนาศภัย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นใน
อนาคตดั
่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี
1. ความหมายของการประกั
นวินาศภั้บุคยคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ
มาตรา
862 ซึ่งบัญญังตและพาณิ
ิวา “ตามความในลั
ษณะนีซึ่ง้ บัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
ประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตราก861
คําวาค“ผู
ประกันภัย” หรื
ทาอนหมายความว
า คู่งสให
ัญญาฝ
ายซึว่งินตกลงจะใช
คาขสิึ้นนไหมทดแทน
คนหนึ่งตกลงจะใช
าสิรนับไหมทดแทน
ใชเงินจํานวนหนึ
ในกรณี
าศภัยหากมี
หรือในเหตุอหรื
ยาองอืใช่นเงิในน
จํอนาคตดั
านวนหนึ่งได
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2. บุคคลที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย

บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย
2.1 บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน
2. บุคคลที่เกี2.1.1
่ยวขอผูงกัเอาประกั
บการประกั
นาศภัย บัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
นภัย1นวิในทางปฏิ
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่มติดตอแสดงเจตจํ
2.1 บุคคลที่ผูร่เกีับ่ยประกั
วของโดยตรง
รับประกั
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รูปแบบของเอกสารที
นภัยเปนผูได
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เจตจํานงดังกล2.1.1
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นสถานะที
า “ผูขอเอาประกั
นภัยผู”ปครั
้นเมื่อทผูี่จระโอนความเสี
ับประกันภัยตอบรั
จนเกิดเปนสัญญา
ผูรับประกั
มักจะเป
ฝายริเริ่มตินดภัตยอก็แสดงเจตจํ
านงของตนเขาไปกอน อาจดวนยวาจา
หรือดวนยลายลั
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นภัยนขึภั้นยมาแล
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“ผูเอาประกั
ภัย” ซึก่งษณ
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“ใบคํานขอเอาประกั
นภัยหรื” อดันิงนัติบ้นุคในขั
สิรูปทแบบของเอกสารที
ธิและหนาที่ผูกพัน่ผตามสั
ญญาประกั
อาประกั
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ขอเอาประกั
นภัย” ครัา้นขอเอาประกั
เมื่อผูรับประกั
บจนเกินดภัเปยนไดสักญรอก
ญา
ประกันภั่เยรียเมืกว่อผูาร“ผู
ับประกั
นภัยพิจารณาใบคํ
นภันยภัทีย่ผตอบรั
ูขอเอาประกั
ภัยขึ้นวมาแล
นภัยก็จนะเปลี
“ผูเอาประกั
นภัอยให
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กิด
ขประกั
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ประกัไดนภัยจะตอง
ผูรับประกั
นภัปยระกอบธุ
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ยภายในประเทศไทยเท
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นภัยเปดเผยให
บประกันภัยจนก
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รับอประกั
ภัยนหากใน
นภัยขึ้นนมา
ยก็จะมีสิทเธิปแนละหน
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ะชดใช
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2.1.3
ผูรนับบุประโยชน
จะได
นไหมทดแทนจากผู
ย หากใน
กับผูรับประโยชน
อาจเป
คคลคนเดีหมายความถึ
ยวกันก็ได ดั งนัผู้นทสิี่มทีสิทธิ ธิหรื
อหนรับาทีค่าอสิะไรของผู
เอาประกันภัรยับทีประกั
่มีอยูกน็ตภักเป
นของ
สัผูรญับญาประกั
น
ภั
ย
มิ
ไ
ด
ร
ะบุ
ผ

ู
ร
ั
บ
ประโยชน
เ
ป
น
บุ
ค
คลอื
่
น
เวลาเมื
่
อ
เกิ
ด
ความเสี
ย
หายขึ
้
น
มา
ผู

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ก็
จ
ะชดใช
ประโยชนนี้ดวยเชนกัน
คาสินไหมทดแทนให
แกผูเอาประกั
ยในฐานะคู
สัญ่นญาประกั
ยโดยตรง แเพราะกฎหมายเองระบุ
วา ผู่อเอาประกั
ถาผูเอาประกั
นภัยไดนรภัะบุ
ช่ือบุคคลอื
ใหเปนผูรนับภัประโยชน
ทน อันเรียกวา “สัญญาเพื
ประโยชนนภัแยก
รับประโยชนอผูาจเป
นบุคนคลคนเดี
วกันก็ไคดาสิดันงไหมทดแทนให
นั้น สิทธิ หรือหน
นภัชยื่อทีไว่มเีอทยูากนั็ต้นกเป
นของ
บุกับคผูคลภายนอก”
รับประกั
ภัยจําตอยงชดใช
แกาผทีูร่อับะไรของผู
ประโยชนเอาประกั
ตามที่ระบุ
จะชดใช
ผูใหรับแกประโยชน
นี้ดวนยเช
ผู เอาประกั
ภั ยนกกัอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผู รับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผู รับประโยชน เชนนี้ ก็มิไ ด
าผูเอาประกั
ระบุช่ืเออาประกั
บุคคลอื่นให
ประโยชนแอทน
เรียกวาร“สั
ญญาเพื่อไประโยชน
แก
กลายเปนคูสัญถญาประกั
นภัยนดภัว ยได
เพราะผู
ภัยเมีปสนิทผูธิรถับอดถอนหรื
เปลีอั่ยนนแปลงผู
ับประโยชน
ดตลอดเวลา
บุที่คทคลภายนอก”
ผูรับประกั
นภัยาจํผูารตั บอประโยชน
งชดใชคาสินนั้ นไหมทดแทนให
แกผอูรเอาประโยชน
ับประโยชนตามที
ชื่อไวเทานนัภั้นยจะชดใช
ําประกั นภัย นอกเสี
ยจากว
ได แสดงเจตนาถื
ตามสั่ระบุ
ญญาประกั
ต อผูรับ
ใหแกนผูภัเอาประกั
ยกอน เพื่อใหนําไปมอบให
แกผู รชับยประโยชน
ประกั
ยไปแลวนดัภังในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ที่ไดบัญญัเตองไม
ิวา ได ถึงกระนั้น ผู รับประโยชน เชนนี้ ก็มิไ ด
กลายเปนคูสัญ“มาตรา
ญาประกัน374
ภัยดถวายคูสเพราะผู
มีสิทธิถอดถอนหรื
อเปลี้แ่ยกนแปลงผู
รับประโยชนทไดาตนวลอดเวลา
ัญญาฝเาอาประกั
ยหนึ่งทํานสัภัญยญาตกลงว
าจะชําระหนี
บุคคลภายนอกไซร
าบุคคล
ทีภายนอกมี
่ทําประกัสนิทภัธิยจะเรี
นอกเสี
จากว้จาากลู
ผูรักบหนี
ประโยชน
นั้ นได แสดงเจตนาถือเอาประโยชน ตามสัญญาประกัน ภัยต อผูรับ
ยกชํายระหนี
้โดยตรงได
ประกันภัยไปแลในกรณี
ว ดังในประมวลกฎหมายแพ
ยที่ไดคบคลภายนอกย
ัญญัติวา อมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ดังกลาวมาในวรรคตนงและพาณิ
นั้น สิทธิขชองบุ
“มาตรา 374จถากสั
าคูสญัญญานั
ญาฝ้นายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชน
ภายนอกมีสิทธิมาตรา
จะเรียกชํ375
าระหนี
หนี้โดยตรงได
เมื่อ้จสิากลู
ทธิขกองบุ
คคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
ในกรณีดอังระงั
กลบาสิวมาในวรรคต
นนั้นงไดสิไทมธิ”ของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื
ทธินั้นในภายหลั
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น
มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม”
1
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอื่นนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ
อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอื่นนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอื่นนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เกี่ยวเนื่องอยางใกล
กับผูเอาประกันงภักล
ย าดววยกั
อใหเกิดการทุ
่อหวั
เมื่อพิชจิดารณากฎหมายดั
มิไดงวลเรื
มีระบุ่อไงโอกาสที
วเลยวา ผู่จระก
ับประโยชน
ซึ่งเปนจริบุตคเพื
คลอื
่นนังผลประโยชน
้นจะตองมีนิตจิสากการ
ัมพันธ
ประกั
น
ภั
ย
อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
กรณี
ที่ ผูเไอาประกั
ภั ยเสีหรืยหรื
อผูอ รไมับกประโยชน
สี ยชี วิต กอนหน
า สัเญอาประกั
ญาประกั
น สุดตคามาสิในทาง
นไหม
บุคคลอื่นนั้นจะเป
นใครก็
ด จะมีสวนนได
็ได ขึ้นอยูกไดับเความประสงค
ของผู
นภันยภัอยย สิา้งไรก็
ทดแทนที
รับชดใช
ามกรมธรรม
ประกั
นภัยของผู
อาประกั
หรือผูรับซประโยชน
ังกล่นานัว้นแม
ทรัพยมมพัรดก
ปฏิบัติ ผูร่จับะได
ประกั
นภัยตอาจไม
พิจารณารั
บประกั
นภัยเเลย
ถาผูนรภัับยประโยชน
ึ่งเปนบุคดคลอื
มิไจดะมิ
มีคใชวาม-สั
นธ
ทีเกี่ผ่ยูเวเนื
อาประกั
น
ภั
ย
หรื
อ
ผู
ร

บ
ั
ประโยชน
ด
ง
ั
กล
า
วมี
อ
ยู
ข

ณะถึ
ง
แก
ค
วามตาย
แต
จ
ํ
า
ต
อ
งอาศั
ย
กฎหมายที
่
ใ
กล
เ
คี
ย
งอย
า
งยิ
่
ง
ตาม
่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเรื่องโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ประกันภัย
ทายาทตามกฎหมายของบุ
คคลดังกล
เสมือนหนึได่งเป
าหรับทายาทของผู
กรณีที่ ผูเอาประกั
นภัายวแล
หรืวอแตผู รกับรณีประโยชน
เสีนยทรั
ชี วิพต กยมอรดก
นหนทัา สั้งนีญ้ สํญาประกั
น ภัย สิ้น สุดรับคประโยชน
าสิ นไหม
ผูทดแทนที
เสียชีวิต่จดัะได
งกลราับวจะได
ร
ั
บ
ชํ
า
ระค
า
สิ
น
ไหมทดแทนนั
้
น
ได
ต

อ
เมื
่
อ
ผู

ร
ั
บ
ประโยชน
ด
ั
ง
กล
า
วได
แ
สดงสิ
ท
ธิ
ข
องตนต
รับ
ชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยอมผูรดก
ประกั
นภัยเอาไว
อนเสี
ิตแลวเทาดนััง้นกลจึงาจะมี
ธิเหนืงอแกกวคาวามตาย
มิฉะนั้นแล
นไหมทดแทนนั
นของทายาท
ที่ผูเอาประกั
นภัยกหรื
อผูยรชีับวประโยชน
วมีอสยูิทขณะถึ
แตวจําคตาอสิงอาศั
ยกฎหมายที้นจะตกเป
่ใกลเคียงอย
างยิ่งตาม
ตามกฎหมายของผู

เ
อาประกั
น
ภั
ย
ผู

ซ
่
ึ
ง
เสี
ย
ชี
ว
ิ
ต
ภายหลั
ง
หรื
อ
กระทั
่
ง
เสี
ย
ชี
ว
ิ
ต
ในเวลาเดี
ย
วกั
บ
ผู

ร
ั
บ
ประโยชน
ั้นเอง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นนตกแก
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎี
กาทีาวแล
่ 9750/2544
และคํ
าพิ่งพเปากษาศาลฎี
กาทีทั่ 4623/2559)
ทั้งนี้จะไดกรลับาประโยชน
วถึงเรื่อง
ทายาทตามกฎหมายของบุ
คคลดังกล
วแตกรณีเสมื
อนหนึ
นทรัพยมรดก
้งนี้ สําหรับทายาทของผู
การรั
มตอไปภายใต
รับโอนวัตถุที่เ้นอาประกั
ผูเสียบชีมรดกเพิ
วิตดังกล่มาเติวจะได
รับชําระคหาัวสิขนอผูไหมทดแทนนั
ไดตอเมืน่อภัผูยรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
องโดยอ
้ยังออาจมี
ามาเกี่ยวข้นองในสั
ญญาประกั
นภัย
ประกันภัย2.2
เอาไวบุกคอคลที
นเสี่เยกีชี่ยววข
ิตแล
วเทานัอ้นมจึงนอกจากนี
จะมีสิทธิเหนื
กวา บมิุคฉคลอื
ะนั้น่นแลทีว่มีโคอกาสเข
าสินไหมทดแทนนั
จะตกเป
นของทายาท
ได
อีก ซึ่งควรจะไดกลเอาประกั
าวถึงไปในคราวเดี
ตามกฎหมายของผู
นภัยผูซึ่งยเสีวกัยชีนวคืิตอภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง
ผูรับโอนวัตกถุาที
ที่เอาประกั
นภัย และคํ
หมายความถึ
ง ผูรับโอนวักตาทีถุท่ 4623/2559)
ี่เอาประกันภัยทัมาจากผู
นภั่อยง
(เทียบเคียงกับ2.2.1
คําพิพากษาศาลฎี
่ 9750/2544
าพิพากษาศาลฎี
้งนี้จะไดเอาประกั
กลาวถึงเรื
เนื
่องดบมรดกเพิ
วยหลักการประกั
นภัยในเรืหัว่อขงสอผูวรนได
เสียตแลถุทว ี่เผูอาประกั
เอาประกั
การรั
่มเติมตอไปภายใต
ับโอนวั
นภันยภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภั2.2
ยอยูตบุลอดระยะเวลาที
่เอาประกั
ภัย มิฉะนั้ย้นังอาจมี
สัญญาประกั
มีผลผูกาพัมาเกี
นซึ่ง่ยประมวลกฎหมายแพ
คคลที่เกี่ยวของโดยอ
อม นนอกจากนี
บุคคลอืน่นภัทีย่มไม
ีโอกาสเข
วของในสัญญาประกังนและ
ภัย
พาณิ
ช
ย
มาตรา
875
ซึ
ง
่
บั
ญ
ญั
ต
ว
ิ
า

ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ
“ถ
าวัตถุผูอรันับได
เอาประกั
นภัยไวนนั้นภัยเปลี
่ยนมือไปจากผู
โดยพินนัยภักรรมก็
ดี หรืเอาประกั
อโดยบัญนญัภัตยิ
2.2.1
โอนวั
ตถุที่เอาประกั
หมายความถึ
ง ผูรเับอาประกั
โอนวัตถุนทภัี่เยอาประกั
ยมาจากผู
กฎหมายก็
ดี ทกาการประกั
นวาสิทธิอนันภัมียอในเรื
ยูในสั่อญงสญาประกั
ภัยวก็ยผูอเมโอนตามไปด
วย องมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
เนื
่องดวยหลั
วนไดเสีนยแล
อาประกันภัยจะต
าในสัญญามิไดก่ําเอาประกั
หนดไวเปนนภัอย
่น ้นเมืสั่อญผูเญาประกั
อาประกันนภัภัยยโอนวั
นภัยและบอกกลางวการ
ประกันภัยอยูตถลอดระยะเวลาที
ย มิางอื
ฉะนั
ไมมีผตลผูถุทกี่เพัอาประกั
นซึ่งประมวลกฎหมายแพ
และ
โอนไปยั
ง
ผู

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ไซร
ท
า
นว
า
สิ
ท
ธิ
อ
ั
น
มี
อ
ยู

ใ
นสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
นั
้
น
ย
อ
มโอนตามไปด
ว
ย
อนึ
่
ง
ถ
า
ในการโอนเช
นนี้
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา
ชองแหงภัยเปลี“ถ
่ยนแปลงไปหรื
อเพิ่มขึ้นนหนัภักยไซร
นวา่ยสันมื
ญญาประกั
ยนั้นกลายเป
โมฆะ”
าวัตถุอันไดเอาประกั
ไวนทั้นาเปลี
อไปจากผูนภัเอาประกั
นภัยนโดยพิ
นัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
ดั
ง
นั
้
น
หากภายในระยะเวลาเอาประกั
น
ภั
ย
ส
ว
นได
เ
สี
ย
ที
่
ไ
ด
เ
อาประกั
น
ภั
ย
ของผูเอาประกันภัยไดมีการ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย
เปลี่ยนแปลงไปถาผลทางกฎหมายจะเป
นดัเงปนีน้ อยางอื่น เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
ในสัญญามิไดกําหนดไว
ยโดยทางพิ
หรือโดยบทบัญวญั
ิแห่งงถกฎหมาย
สามารถ
โอนไปยังผูรับประกัน1)ภัยกรณี
ไซร กทารโอนวั
านวาสิตทถุธิทอันี่เอาประกั
มีอยูในสันญภัญาประกั
นภันยัยนักรรม
้นยอมโอนตามไปด
ย ตอนึ
าในการโอนเช
นนี้
จํชาอแนกออกได
ดั
ง
นี
้
งแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ”
(1) ผลบังคับทางกฎหมาย เมื
ชีวิต สิทนธิภัตยามสั
ญญาประกั
ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกั
นภั่อยผูเอาประกั
สวนไดเสีนยภัทีย่ไเสีดเยอาประกั
ของผู
เอาประกันนภัภัยยของผู
ไดมีกเอา
าร
ประกั
น
ภั
ย
จะตกทอดเป
น
มรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ
ง
และพาณิ
ช
ย
ซึ
ง
่
บั
ญ
ญั
ต
ไ
ิ
ว
ดั
ง
นี
้
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้
1) กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้
(1) ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท
มาตรา 1600 ภายใตบั งคั บของบทบั ญญั ติแ หง ประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู ตาย
ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท
“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท
มาตรา
ทธิตามกฎหมายหรื้ กองมรดกของผู
อโดยพินัยกรรม  ตาย
มาตรา 1603
1600 กองมรดกย
ภายใตบั งคัอบมตกทอดแก
ของบทบั ญทญัายาทโดยสิ
ติแ หง ประมวลกฎหมายนี
ทายาทที
่มีสิทธิต้งามกฎหมาย
เรียกวา “ทายาทโดยธรรม”
ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผู
ตาย ตลอดทั
สิทธิหนาที่และความรั
บผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว
ทายาทที
ม
่
ส
ี
ท
ิ
ธิ
ต
ามพิ
น
ย
ั
กรรม
เรี
ย
กว
า
“ผูรับพินัยกรรม”
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท
มาตรา
1620 กองมรดกย
ถาผูใดตายโดยไม
ไดทําพิทนายาทโดยสิ
ัยกรรมไว หรื
าพินัยกรรมไวอโดยพิ
แตไมนมัยีผกรรม
ลบังคับได
มาตรา 1603
อมตกทอดแก
ทธิอตทํามกฎหมายหรื
ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแก
ทายาทโดยธรรมของผู
ตายนัเรี้นยตามกฎหมาย
ทายาทที
่มีสิทธิตามกฎหมาย
กวา “ทายาทโดยธรรม”
ถทายาทที
าผูใดตายโดยได
ท
า
ํ
พิ
น
ย
ั
กรรมไว
จําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง
่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียแต
กวพา ิน“ผูัยกรรมนั
รับพินัย้นกรรม”
บางสวนแหงทรัพยมรดก ให
ปนสว1620
นที่มิไดถจาผูําหน
ายโดยพินัยไดกรรม
อสวนที่พหรื
ินัยอกรรมไม
ีผลบังคัแต
บใหไมแมกีผทลบั
ายาทโดย
มาตรา
ใดตายโดยไม
ทําพินหรืัยกรรมไว
ทําพินัยมกรรมไว
งคับได
ธรรมตามกฎหมาย”
ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย
ประกอบด
นัยากรรมตามที
ถทายาทตามกฎหมาย
าผูใดตายโดยไดทําพินจึัยงกรรมไว
แตวพยินทายาทโดยพิ
ัยกรรมนั้นจําหน
ยทรัพย หรื่ผอูเมีอาประกั
ผลบังคับนไดภัยแซึต่งเพีเปยนง
เจามรดกได
สดงเจตจํ
่งเปหรื
นทายาทโดยบทบั
ญญัตมิตีผามกฎหมายในเรื
่องมรดก
บางส
วนแหงแทรั
พยมรดกานงไว
ใหปลนวสงหน
วนทีา่มิไและทายาทโดยธรรมซึ
ดจําหนายโดยพินัยกรรม
อสวนที่พินัยกรรมไม
ลบังคับใหแกทายาทโดย
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ธรรมตามกฎหมาย”
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกว
าจะครบกําหนดของสั
ญญานัว้นย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน
ทายาทตามกฎหมาย
จึงประกอบด
(2) ลผลบั
ทางกฎหมายอื่น เมื่อผู่งเเป
อาประกั
นภัยยังมีชีวญิตอยู
นตนวา กฎหมายว
าดวย
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไว
วงหนงคัา บและทายาทโดยธรรมซึ
นทายาทโดยบทบั
ญัต ิตเปามกฎหมายในเรื
่องมรดก
ษ งการล
งคับคของกฎหมายดั
งกลหรืาวอไดสิทรับธิเงิที่มนีอจํายูนวนหนึ
เดิมของผู
ดัการครอบครองปรป
งกลาว ทายาทดังกลกาวจึ
เปนผูมมละลาย
ีสวนไดเสีการเวนคื
ย และมีสนิทซึธิท่งโดยผลบั
ี่จะไดรับชดใช
าสินไหมทดแทน
่งใชเอา
ให
ประกั
น
ภั
ย
ก็
จ
ะถู
ก
โอนไปโดยอั
ต
โนมั
ต
ย
ิ
ง
ั
ผู
ร

บ
ั
โอนวั
ต
ถุ
ท
เ
่
ี
อาประกั
น
ภั
ย
นั
น
้
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น
2) ผูร(2)
ับโอนวั
ตถุงทคัี่เบอาประกั
นภัยโดยข
ญนญาระหว
อาประกั
บบุคคลอื่นาดดววยย
ผลบั
ทางกฎหมายอื
่น อเมืตกลงทางสั
่อผูเอาประกั
ภัยยังมีาชงผู
ีวิตเอยู
 เปนตนนภัวยากักฎหมายว
ความสมั
ครใจ ทั้งนี้จะต
งขนาดที
่ทําใหการเวนคื
ผูเอาประกั
มิไดมีสวงนได
เสียในวัตถุที่เอาประกั
การครอบครองปรป
กษองถึ
การล
มละลาย
น นซึภั่งยโดยผลบั
คับของกฎหมายดั
งกลาว นสิภัทยธินัท้นี่มอีีอกยูตเดิอมไปแล
ของผูว เคือาอ
ตประกั
องเปนนภัการโอนกรรมสิ
ทธิ์ ตโนมั
และหากมิ
รั บความเห็
นชอบจากผู
ยก็จะถูกโอนไปโดยอั
ติยังผูรับไดโอนวั
ตถุที่เอาประกั
นภัยนั้น รับประกัน ภัยเสี ยกอน สิท ธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถ2)ูกโอนไปนั
้นก็ตจถุะระงั
บสิ้นไปนภัแต
ถามิใอชตกลงทางสั
ถึงขนาดเปญนญาระหว
การเปลี่ยานแปลงส
วนได
ผูรับโอนวั
ที่เอาประกั
ยโดยข
งผูเอาประกั
นภัเสียยกัทีบ่เบุอาประกั
คคลอื่นนดภัวยย
ของผู
เอาประกั
แลอวงถึก็จงขนาดที
ะไมถือเป
ตถุนทภัี่เยอาประกั
ภัยตามความหมายของมาตรา
ความสมั
ครใจ ทัน้งภันีย้จะต
่ทํานใหการโอนวั
ผูเอาประกั
มิไดมีสวนนได
เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น875
อีกตอวรรคสองนี
ไปแลว คือ้
แต
ระการใด
สัญญาประกั
นั้นก็ยังคงมีไผดลบั
คับเชนเดินมชอบจากผู รับประกัน ภัยเสี ยกอน สิท ธิที่มีอยูตามสัญญา
ตอปงเป
นการโอนกรรมสิ
ทธิน์ ภัยและหากมิ
รั บงความเห็
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ตัวอยานงที
พากษาศาลฎี
กา เรื่อตงถุมิทใี่เชอาประกั
การโอนนเป
คดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกั
ย ในฐานะ้
ของผูเอาประกั
ภัย่ 2.1
แลว คํก็าจพิะไม
ถือเปนการโอนวั
ภัยนตามความหมายของมาตรา
875 นภัวรรคสองนี
ผูแตรับปประโยชน
โจทกฟองเรี
เลยผผูลบั
รับงประกั
ระการใด เสัปญนญาประกั
นภัยยกร
นั้นอก็งจํยังาคงมี
คับเชนนภัเดิยมใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน
ผูเชาซื้อให
ูอื่นาเชงทีา่ รถไป
การโอนวัตกถุาทเรืี่เอาประกั
ภัยตามเปมาตรา
ลักเปนนทีภั่เอาประกั
ยตามกรมธรรม
โจทก
ตัวผอย
2.1 คํไม
าพิเปพนากษาศาลฎี
่อง มิใชกนารโอน
นคดีที่ผ875
ูใหเชรถถู
าซื้อกรถคั
นภัย ในฐานะ
ฟผูรอับงผูประโยชน
รับประกัเนปภันยโจทก
ได ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน
ผูเชาซื้อใหผูอื่นเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได
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อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้นดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว
2.2.2
งทรัพยสินที่งวั่เอาประกั
นภัย นประมวลกฎหมายแพ
226่ยงภั
วรรคสอง
อย
างไรก็ผูรตับามชวการโอนไปซึ
ตถุที่เอาประกั
ภัยในกรณีนี้จะตองมิไงดและพาณิ
สงผลทําชใหย เมาตรา
กิดความเสี
ยสูงขึ้น
บักวญาญัเดิตมิวอย
า า“ชงมากด
วงทรัวพยยมิไดฉะนั
แก้นแลเอาทรั
พ
ย
ส
ิ
น
อั
น
หนึ
่
ง
เข
า
แทนที
่
ท
รั
พ
ย
ส
ิ
น
อี
ก
อั
น
หนึ
่
ง
ในฐานะนิ
ต
ิ
น
ั
ย
อย
า
งเดี
ย
วกั
นกับ่มี
ว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที
ทรัพยสิน่ยอังภันยกเพิ
อน”
งจากกรณี
ดังตจะได
อไปนี
ความเสี
่มสูงอัขึน้นเนืดั่องกล
าว เวนแต
รับ้ ความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว
้ไมสพามารถชํ
ระหนี้ใหนแภักยเจประมวลกฎหมายแพ
าหนี้ได แตลูกหนี้ไดมงและพาณิ
าซึ่งของอืช่นยมาทดแทน
อซึ่งสิทธิ
2.2.21)ผูรลูับกชหนี
วงทรั
ยสินที่เาอาประกั
มาตรา 226หรืวรรคสอง
สินวไหมทดแทนจากทรั
พยสพินยนัส้นินกฎหมายให
ิทธิเจ่ทาหนี
นั้นมาทดแทน
จะเรี
บัเรีญยกร
ญัตอิวงคา า“ช
งทรัพย ไดแก เอาทรั
อันหนึ่งเขาสแทนที
รัพ้ทยี่สจะขอรั
ินอีกอับนของอื
หนึ่ง ่นในฐานะนิ
ตินัยอยหรืาองเดี
ยวกัยกเอา
นกับ
คทรัาสิพนยไหมทดแทนนั
น
้
เสี
ย
เองก็
ไ
ด
ดั
ง
ในประมวลกฎหมายแพ
ง
และพาณิ
ช
ย
มาตรา
228
ซึ
ง
่
บั
ญ
ญั
ต
ว
ิ
า

สินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้
“ถ
ซึ่งทําใหการะหนี
ารชําระหนี
นพ้ไดนวิแต
สัยลนัูก้นหนีเป้ไนดผลให
ูกหนี่น้ไดมาทดแทน
มาซึ่งของแทนก็
1) าลูพฤติ
กหนีก้ไารณ
มสามารถชํ
้ใหแก้เเปจนาอัหนี
มาซึ่งลของอื
หรือซึด่งี สิหรืทอธิ
ได
ิทธิอเงค
รียากร
งคาสินไหมทดแทนเพื
อันจะพึงไดสแิทกธิตเนนั
้นก็้ทดี่จี ทะขอรั
านวบาเจ
าหนี่น้จนัะเรี
ยกใหสงมอบของแทนที
่ได
เรียสกร
สินอไหมทดแทนจากทรั
พยส่อินทรันั้นพยกฎหมายให
จาหนี
ของอื
้นมาทดแทน
หรือจะเรียกเอา
รัคบาสิไวนไหมทดแทนนั
หรือจะเขาเรีย้นกเอาค
าสินไดไหมทดแทนเสี
ยเองก็ได งและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา
เสียเองก็
ดังในประมวลกฎหมายแพ
ถาเจ
าหนีก้มารณ
ีสิทธิซเรีึ่งยทํกร
าสินาระหนี
ไหมทดแทนเพราะการไม
ิทธิ่งนของแทนก็
ั้นดังไดระบุดี ไหรื
วในอ
“ถ
าพฤติ
าใหอกงคารชํ
้เปนอันพนวิสัยนั้น ชเปํานระหนี
ผลให้ และถ
ลูกหนีา้ไใช
ดมสาซึ
วรรคต
นจะพึ
งใชพแยกอเันจจะพึ
าหนีง้นได
ั้น แยกอตมลดจํ
ยงเสมอราคาแห
่งลูกหนี่้ไไดด
ไดสิทธินเรีไซร
ยกรคอางคสินาสิไหมทดแทนอั
นไหมทดแทนเพื
่อทรั
นนั้นก็านวนลงเพี
ดี ทานวาเจ
าหนี้จะเรียกใหงสของแทนซึ
งมอบของแทนที
รัรับบไว
าสิานสิไหมทดแทนที
่ลูกยหนี
้จะเรี
ไว หรื
หรืออเสมอจํ
จะเขาเรีานวนค
ยกเอาค
นไหมทดแทนเสี
เองก็
ไดยกรองไดนั้น”
หนี้ม้ผีสูริทับธิจํเรีายนอง
อบุริมสิทธิอยางอื่น มีสชิทําธิระหนี
เรียกร้ อและถ
งคาสิานใชไหมทดแทนตามสั
ถ2)าเจเจาาหนี
กรอจํงคานําาสินหรืไหมทดแทนเพราะการไม
สิทธินั้นดังไดระบุญไวญา
ใน
ประกั
น
ภั
ย
จากผู
ร

บ
ั
ประกั
น
ภั
ย
อั
น
เนื
อ
่
งจากความเสี
ย
หายของทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ที
เ
่
อาประกั
น
ภั
ย
นั
้
น
ตกอยู

ใ
นภาวะจํ
า
นอง
จํ
า
นํ
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดา
ริมสิอทเสมอจํ
ธิดังกลานวนค
าว ดังาในประมวลกฎหมายแพ
ย มาตรา
รัหรืบอไวบุหรื
สินไหมทดแทนที่ลูกหนีง้จและพาณิ
ะเรียกรอชงได
นั้น” 231 ซึ่งบัญญัติวา
“ถ
พ ย้ผสูริ นับทีจํ่าจนอง
ํ า นองจําจํนําานํหรื
า หรื
บ บุ่นรมีิ มสสิิททธิธิเปรียระการอื
เป น ทรั พ ย อัน ไดญเญา
อา
2) าเจทรัาหนี
อบุอริมอยูสิท ใ นบั
ธิอยงาคังอื
กรองคา่ นสินัน้ นไหมทดแทนตามสั
ประกั
ไวไซรรับทประกั
านวานสิภัทยธิจอัํานนอง
จํานํา หรือบุยริมหายของทรั
สิทธิอยางอืพย่นสนัิน้นทีย่เอาประกั
อมครอบไปถึ
ธิที่จใะเรี
ยกรองเอาแก
ประกันนภัภัยยจากผู
เนื่องจากความเสี
นภัยนัง้นสิทตกอยู
นภาวะจํ
านอง จํผาูรนํับา
ประกั
หรือบุนริมภัสิยทดธิวดยังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา
ในกรณี
มทรัพจํยา นํถาาผูหรื
รับอประกั
นภัยงได
รูวามีจ่ นํานองหรื
ริมพสิยทอธิั นอยไดางอื
“ถ า ทรัทพี่เปยนสิอสั
น ทีง่ จหาริ
ํ า นอง
อยู ใ นบั
คั บรบุู หรืริ มอสิควรจะได
ท ธิ ป ระการอื
นั้ น เปอนบุทรั
เอา่น
ทานยันงมิภัใยหไวผไูรซร
ับประกั
ใหแกจํผานํูเอาประกั
าวเจตนาเช
านอง ผหรืูรับอ
ประกั
ทานวนาภัสิยทใชธิเจงิํานนอง
า หรือบุนริมภัสิยทจนกว
ธิอยาางอืจะได
่นนั้นบอกกล
ยอมครอบไปถึ
งสิทนธินัท้นี่จไปยั
ะเรีงยผูกรรับอจํงเอาแก
เจาหนีน้มภัีบยุรดิมวสิยทธิคนอื่นแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
ประกั
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบี
นทีพ่ดยินถนัา้นผูรทับาประกั
นใหถนือภัวยาไดเปรนู หรื
อันอรูควรจะได
ถึงผูรับประกั
วิธีเดีอยบุวกัริมนสินีท้ ทธิอายนให
ในกรณียนที่เณปนหอทะเบี
อสังหาริมยทรั
รูวามีนจภัํายนองหรื
างอืใ่นช
ทรัเงิพนยให
ที่กแฎหมายอนุ
ญาตให
ําไดนั้นาดจะได
วย บอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
ทตลอดถึ
านยังมิงการจํ
ใหผูราับนองสั
ประกังหาริ
นภัยมใช
กผูเอาประกั
นภัยทจนกว
ี่เปนสังไดหาริ
รับประกั
นภัเยงิจะใช
เงินใหแกผูเอาประกั
ยโดยตรงก็
ไดาเวว นแตแตสติทนธิ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอืในกรณี
่นแลวทและมิ
รับมคํทรั
าคัพดคยาผูนการที
่จะใช
นนั้นมาภายในเดื
อนหนึ่งนันบภัแต
วันบอกกล
จะได
รู หรืทีอควรจะได
รูวาทรั
ั้นตกอยูในบั
อบุรถิมือสิวทาธิเปอนยอัางอื
อยางใดๆ
่ไดไปจดทะเบี
ยนพณยนหอทะเบี
ยนทีงคั่ดบินจํนัา้นนําทหรื
านให
นรู่นถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ับประกั
ตองรับผิดตญอาตให
เจาหนีทํา้ ถไดาทรั
ตลอดถึงการจํานองสัผูงรหาริ
มทรันพภัยยทไมี่กฎหมายอนุ
นั้นพดยวสยินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให
ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
ยวกัพนยนีน้ทั้นาตกอยู
นใหอในบั
นุโลมใช
แกอกบุรณี
กับ่นทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
จะไดรู หรือควรจะไดวิรธูวีเดีาทรั
งคับจํบาังนํคัาบหรื
ริมบสิังทคัธิบอซืย้อางอื
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุ
ทรันพภัยยสไมินทํตาอลายหรื
ดวพย”ยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
ผูรับประกั
งรับผิดอตบุอบเจสลายนั
าหนี้ ถา้นทรั
ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
แทนให
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวั
ี่ไดสอูญนุโเสีลมใช
ยไดบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
วิธีเดีตยถุวกัแหนงนีหนี
้ทา้ทนให
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย”
ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 66

2/28/2563 BE 9:07 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-11

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-11

2.2.3 ผูเสียหาย คือ บุคคลอื่นที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยค้ําจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 887 วรรคหนึ
ญัต่นิวาที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
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ภัยตกลงว
สินไหมทดแทนใน
ระหว
างบุคเอาประกั
คลผูตองเสี
บผูรับประกั
องเสีกยคนหนึ
หายเรี่งยและซึ
กตัวผู่งเผูอาประกั
นภันยภัเขยจะต
ามาในคดี
นามของผู
นภัยยหายกั
เพื่อความวิ
นาศภันยภัอัยนนัเกิ้นดทขึ้นานให
แกบผุคูตคลอี
เอาประกั
องรับดผิวดย”
ชอบ
เมื
่
อ
ผู

เ
อาประกั
น
ภั
ย
กระทํ
า
ให
บ
ุ
ค
คลภายนอกได
ร
ั
บ
ความเสี
ย
หาย
อั
น
ตนจํ
า
ต
อ
งรั
บ
ผิ
ด
ตามกฎหมาย
บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง
กฎหมายมาตรานี
้บัญญันตวิใหานีผ้ ูรหาอาจจะคิ
ับประกันภัดยเกิ
มีหนนไปกว
าที่ชาดใช
คาสินนไหมทดแทนให
กบุคงคลภายนอกที
รับความเสี
หาย
แตคาสินไหมทดแทนเช
จํานวนอั
ผูรับประกันภัยแจะพึ
ตองใชตามสัญ่ไดญานั
้นไดไม ยในคดี
ในนามของผู
เอาประกั
ย โดยที
คลภายนอกผู
หายนั
องเอากั
บผูรับประกั
ยไดโดยตรง
ระหวางบุคคลผู
ตองเสีนยภัหายกั
บผูร่บับุคประกั
นภัยนั้น เทสีายนให
ผูต้นอสามารถเรี
งเสียหายเรียกร
ยกตั
วผูเอาประกั
นภัยเขนาภัมาในคดี
ดวย”
2.2.4
นายหนานประกั
นวินาาศภั
า ผูรทับําความเสี
หนาที่ชี้ชยอหาย
งใหกอัับนผูตนจํ
เอาประกั
วยการอธิบาย
เมื
่อผูเอาประกั
ภัยกระทํ
ใหบยุคหมายความว
คลภายนอกได
าตองรันภับยผิดดตามกฎหมาย
รายละเอียดของขอ้บเสนอในกรมธรรม
รับประกั
ภัย และทําการเปรี
ยบใหเห็นถึ่ไดงขรับอแตกต
างอย
าง
กฎหมายมาตรานี
ัญญัติใหผูรับประกัปนระกั
ภัยนมีภัหยนของผู
าที่ชดใช
คาสินนไหมทดแทนให
แกบยุคบเที
คลภายนอกที
ความเสี
ยหาย
ชัดเจนกรณีมเีหอาประกั
ลายขอนเสนอจากผู
นภัยหลาย
ๆ ราย้นสามารถเรี
เสนอแนะเพื
ผูขอเอาประกั
นภันยภัพิยจได
ารณาตั
ดสินใจวา
ในนามของผู
ภัย โดยที่บรับุคประกั
คลภายนอกผู
เสียหายนั
ยกร่อให
องเอากั
บผูรับประกั
โดยตรง
จะเลือกขอเสนอของผู
ับประกันาประกั
ภัยรายใด
่อผูยขอเอาประกั
นภัายตัผูดทสิํานหน
ใจได
ก็จะประสานในการทํ
2.2.4 รนายหน
นวินเมืาศภั
หมายความว
าทีแ่ชลี้ชวองให
กับผูเอาประกันภัายสัดญวญาประกั
ยการอธินบภัายย
ระหวางผูเยอาประกั
ภัยและผูรับประกันปภัระกั
ย โดยนายหน
ยนั้นาจะได
รับยคบเที
าบํายเหน็
ยราย
รายละเอี
ดของขอนเสนอในกรมธรรม
นภัยของผูราับประกั
ประกันนวินภัาศภั
ย และทํ
การเปรี
บใหจเจากผู
ห็นถึงรขับอประกั
แตกตนาภังอย
าง
ดัชัดงกล
าวเปนมการตอบแทน
ทั้งนี้ ผูรทับี่จประกั
ะทําหน
่เปนนายหน
นวินาศภั่อยใหไดผูขจะต
องมีคุณสมบั
่กําหนด
และา
เจนกรณี
ีหลายขอเสนอจากผู
นภัาทียหลาย
ๆ รายาประกั
เสนอแนะเพื
อเอาประกั
นภัยตพิิตจามที
ารณาตั
ดสินใจว
ได
รับอใบอนุ
ญาตใหเปนรับนายหน
นวินเมืาศภั
เสียกอน ดันงภัทีย่บตััญดญั
ิไวในพระราชบั
ญญัติประกันวินาาศภั
ย พ.ศ. 2535
จะเลื
กขอเสนอของผู
ประกันาภัประกั
ยรายใด
่อผูขยอเอาประกั
สินตใจได
แลว ก็จะประสานในการทํ
สัญญาประกั
นภัย
โดยได
ร
บ
ั
สิ
ท
ธิ
และหน
า
ที
ใ
่
นฐานะเป
น
นายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
และจะถู
ก
ระบุ
ช
อ
่
ื
ลงในตารางกรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
ไว
ปน
ระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยนายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะไดรับคาบําเหน็จจากผูรับประกันภัยเราย
หลั
กฐานในการทํ
าหนาที่ของตนด
ดังกล
าวเปนการตอบแทน
ทั้งนี้ ผูวทยี่จะทําหนาที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยได จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ
ปจญจุาตให
บัน นายหน
าประกั
นวินนาศภั
ไดรยับเสีการยกระดั
พที่มีคุณญภาพ
โดยจะได
รับการฝ
ไดรับใบอนุ
เปนนายหน
าประกั
วินยาศภั
ยกอน ดังทีบ่บใหัญเญัปนติมืไวอใอาชี
นพระราชบั
ญัติประกั
นวินาศภั
ย พ.ศ.กอบรม
2535
ความรู

ความสามารถอย
า
งกว
า
งขวางต
อ
เนื
่
อ
งจนเป
น
ที
่
ย
อมรั
บ
ให
ค
วามไว
ว
างใจ
และความเชื
่
อ
มั
่
น
จากผู

ร
ั
บ
ประกั
โดยไดรับสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนนายหนาประกันวินาศภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตารางกรมธรรมประกันภัยไวนเปภันย
ตลอดจนผู
เอาประกั
วย เพราะนายหน
าประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน
หลักฐานในการทํ
าหนนาภัทีย่ขดองตนด
วย
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกั
ภัยทีย่มไดีครุณับภาพในการสร
างการยอมรั
่อถือแกธรัุรบกิการฝ
จประกั
นภัย
ปจจุบัน นายหนาประกันวินนาศภั
การยกระดับให
เปนมืออาชีบพและความน
ที่มีคุณภาพาเชืโดยจะได
กอบรม
ในภาพรวมอี
กดวย นายหน
าประกั
นวินาศภั
งเปนผูนมทีีบ่ยทบาทที
คัญในฐานะบุ
คคลที่เกี่ยวข่ออมังกั่นจากผู
บสัญญาประกั
ความรู ความสามารถอย
างกว
างขวางต
อเนืย่อจึงจนเป
อมรับให่สคําวามไว
วางใจ และความเชื
รับประกันนภัภัยย
ดัตลอดจนผู
งกลาว เอาประกันภัยดวย เพราะนายหนาประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัย
ในภาพรวมอีกดวย นายหนาประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
ดังกลาว
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เรื่องที่ 2.2
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.2
่อสัญญาประกั
นองบุ
ภัยเกิดค
ขึ้นคลที
แลว คู่เสกีัญ่ย
ญาประกั
นงกั
ภัยบ
โดยตรงย
อมมีสิทธิ และหน
ายที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย
สิไดทกําธิหนดไว
แเมืละหน
า
ที
ข
่
วข
อ
สั
ญ
ญาประกั
น
ภั
อยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวของอื่นอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน

ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น” และคําวา
เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิท่ีมีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวของอื่นอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพริ้วได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย
ที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น” และคําวา
ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิท่ีมีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
ไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพริ้วได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย
ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
1.
สิ
ท
ธิ
แ
าที่ขาองผู
เอาประกั
ไดแก 1) สิละหน
ทธิและหน
ที่ของผู
เอาประกันนภัภัยย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ญาประกั
นภัยยกํดดัาหนดสิ
ทธิ้ และหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้
ประโยชนสัญ
โดยมี
รายละเอี
งตอไปนี
1.1 สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
1.
สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับ
สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย
1.1 สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
1.1.1 สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละครั้ง
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับ
แตรวมกันทุกครั้งจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
1.1.1 สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละครั้ง
ทั้ง นี้ เนื่ องด วยรู ป แบบความคุ ม ครองของกรมธรรม ประกัน ภั ยโดยทั่ว ไปจะเป น แบบเกณฑ วัน เกิ ดความเสีย หาย
แตรวมกันทุกครั้งจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
ทั้ง นี้ เนื่ องด วยรู ป แบบความคุ ม ครองของกรมธรรม ประกัน ภั ยโดยทั่ว ไปจะเป น แบบเกณฑ วัน เกิ ดความเสีย หาย
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนครั้งแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุ
ดที่เกิคดวามคุ
ขึ้นกอมนระยะเวลาประกั
ย าซึสิ่งสนวไหมที
นมากจะเป
นระยะเวลาที
่กําหนดไวแนางระยะเวลา
นอนวาเปน
ความรับมครองความรั
ผิดที่กําหนดวบาผิจะให
ครองแกการเรียกรนอภังค
่ไดเรียกร
องเปนครั้งแรกในระหว
จํประกั
านวนเท
แลวการได
รับความคุ
องไมยมกร
ีใครรู
วาไดอเกิงเกิ
ดความรั
บผิดขึ้นแลว” นภัยหรือ
นภัยาใดหรืโดยปรกติ
อในชวงเวลาที
่ขยายให
(หากมีม)ครองในส
โดยเหตุวแนนี
หง้ตการเรี
องจะต
ดขึ้นในระยะเวลาประกั
1.1.2 อสินหลั
ทธิขงอลดเบี
นภัย ปกติปผระกั
ูรับประกั
ภัยจะพิ
หนดเบีความคุ
้ยประกั
นภัยผันอแปรไปตาม
ระยะเวลาคุมครองย
(หากมี้ย)ประกั
เชน กรมธรรม
นภัยนอาจมี
ขอกํจาารณากํ
หนดวาาจะให
มครองย
นหลังไปให
ระดั
บ
ความเสี
ย
่
งภั
ย
ของผู
เ

อาประกั
น
ภั
ย
ในเวลาที
เ
่
อาประกั
น
ภั
ย
หากมี
ค
วามเสี
่
ย
งภั
ย
สู
ง
เบี
้
ย
ประกั
น
ภั
ย
ก็
จ
ะแพงขึ
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดขึ้นกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนว้นาเป
เปนน
ลํจําานวนเท
ดับ ครัา้นใดหลัโดยปรกติ
งจากที่ทําแสัลญวการได
ญาประกั
นภัยไปแล
ว ความเสี
ยของผู
เอาประกั
ยลดนบอผิยลง
รับความคุ
มครองในส
วนนี่ย้ตงภัองไม
มีใครรู
วาไดเกินดภัความรั
ดขึ้นผูแลเอาประกั
ว” นภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที
้ยประกั
นภันยภัลงตามส
บตั้งแต
ที่มีคจวามเสี
ยลดลง
หรือนวันภัทียผั่จนะได
ตกลงกัน
1.1.2่จะขอลดเบี
สิทธิขอลดเบี
้ยประกั
ย ปกติผวูรนนั
ับประกั
นภัวยันจะพิ
ารณากํ่ยางภั
หนดเบี
้ยประกั
แปรไปตาม
จนถึ
วันสิ้นระยะเวลาประกั
นภัย นเชภันยในเวลาที
ผูรับประกั
นภัยคิดนเบีภัย้ยประกั
ยรถยนต
เพื้น่อเป
การน
ระดับงความเสี
่ยงภัยของผูเอาประกั
่เอาประกั
หากมีนคภัวามเสี
่ยงภัจยากลั
สูง เบีกษณะการใช
้ยประกันภัยรก็ถยนต
จะแพงขึ
พาณิ
ของผู
อมา ผูเอาประกั
นภัยวไดความเสี
เปลี่ยนลั่ยกงภั
ษณะการใช
รถยนตขนองตนมาใช
วนบุผูคเคลเพี
ยงอยนภัางเดี
ลําดับชยครั
้นหลัเอาประกั
งจากที่ทนําภัสัยญตญาประกั
นภัยไปแล
ยของผูเอาประกั
ภัยลดนอสยลง
อาประกั
ยจึงยมีว
ซึสิ่งทจะมี
ความเสี่ยงภัย่จทีะขอลดเบี
่นอยกวาเดิ้ยประกั
ม ผูเอาประกั
นภัยก็วมนนั
ีสิทบธิทตัี่จ้งแต
ะขอลดเบี
ประกัน่ยภังภัยยลงได
้งแตตวกลงกั
ันที่แจนง
ธิตามกฎหมายที
นภัยลงตามส
วันที่มีค้ยวามเสี
ลดลงตามส
หรือวนนั
วันทีบ่จตัะได
ตจนถึ
อผูรงับวันประกั
นภัย ดังที่ไดบัญนญัภัตยิไวเช
ในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
สิ้นระยะเวลาประกั
น ผูรับประกันภัยคิดเบี
้ยประกันชภัยยมาตรา
รถยนต864
จากลัวกา ษณะการใชรถยนต เพื่อการ
“เมื่ อคู สนั ญภัยญาประกั
ภั ย ยกเอาภั
ย ใดโดยเฉพาะขึ
้น เป นรขถยนต
อพิ จขารณาในการวางกํ
หนดจํ
า นวนเบี
พาณิชยของผูเอาประกั
ตอมา ผูเนอาประกั
นภัยได
เปลี่ยนลักษณะการใช
องตนมาใชสวนบุคาคลเพี
ยงอย
างเดีย้ ยว
ย และภั
สิ้นไป
มแลว ทานนว
นั้นไป ผู้ยเอาประกั
ยชอบที
่จะได
ซึประกั
่งจะมีนคภัวามเสี
่ยงภัยเช
ยทีน่นนัอ้นยกว
าเดิหามี
ม ผูไเอาประกั
ภัยาก็ภายหน
มีสิทธิทาี่จแตะขอลดเบี
ประกันภันยภัลงได
ตามส
วนนัลบดเบี
ตั้ง้ยแตประกั
วันทีน่แภัจยง
ตตามส
อผูรับวน”
ประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา
1.1.3่ อคู สิสัทญธิญาประกั
ขอลดจํานนวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
นภัย เมื่อปรากฏภายหลั
งในระหวางระยะเวลาเอาประกั
นภั้ ยย
“เมื
ภั ย ยกเอาภั
ย ใดโดยเฉพาะขึ
้น เป น ข อพิ จารณาในการวางกํ
า หนดจํ า นวนเบี
ทรั
พยนสภัินยที่เและภั
อาประกั
ประกั
นภัไมยลดลงไปอย
งมาก ผูาเอาประกั
มีสิทธิทนี่จะขอลดจํ
นเอาประกั
ประกั
ยเชนนภันัย้นมีสิม้นูลไป
หามี
แลว ทานวาาภายหน
แตนั้นไปนผูภัเยอาประกั
ภัยชอบทีา่จนวนเงิ
ะไดลดเบี
้ยประกันนภัภัยย
ทีตามส
่กําหนดไว
วน” ตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู
พจนานุ
บราชบั
ณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
ให่อคปรากฏภายหลั
วามหมายคําวงาในระหว
“มูลประกั
นภัย” หมายถึง “ราคา
1.1.3 สิกทรมฉบั
ธิขอลดจํ
านวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
นภัย เมื
างระยะเวลาเอาประกั
นภัย
ทรั
นภันยภั”ยอัลดลงไปอย
นเปนการกําางมาก
หนดราคาเอาประกั
ชดใชกาันนวนเงิ
ลวงหนนาเอาประกั
มิใชเปนนการ
ทรัพพยยสทินี่กทีําหนดในการเอาประกั
่เอาประกันภัยมีมูลประกั
ผูเอาประกันภัยนมีภัสยิททีธิ่จทะให
ี่จะขอลดจํ
ภัย
กํทีา่กหนดตามมู
ลคาลของทรั
อาประกั
นภัยปกติ
ซึ่งนมัภักยเปลงไปด
นทรัพวยยสสํินาจํหรั
าพวกที
่ไมอาจตีราคาตามท
องตลาดทั
ําหนดไวตามมู
ประกันพภัยสยินลงที่เพร
อมขอลดเบี
้ยประกั
บระยะเวลาความคุ
มครองที
่เหลืออยู่ว ไปได
เนื่องจากมีมูลคพจนานุ
าทางดากนจิ
ตใจเข
ามาเกีณ่ยฑิวข
องดวย พ.ศ.
เชน ศิ2554
ลปวัตใหถุ คโบราณวั
ตถุ ของสะสม
เอกสารสํ
ญ เปนงตน“ราคา
หรือ
รมฉบั
บราชบั
ตยสถาน
วามหมายคํ
าวา “มูลประกั
นภัย”าคัหมายถึ
กระทั
วิธีการเฉพาะของการประกั
ซึ่งแตกตางจากการประกั
นวิชนดใช
าศภักยันทัล่ววไป
ทรัพย่งทเปี่กํานหนดในการเอาประกั
นภัย” นอัภันยเปในการรั
นการกํบาขน
หนดราคาเอาประกั
นภัยที่จะให
งหนเพราะราคาแห
า มิใชเปนการง
มูกําลหนดตามมู
ประกันภัยลหรื
อสวนไดพเยสีสยินทีไม่เอาประกั
ใชหมายความเพี
คาเทา่ไนัม้นอาจตี
แตยรังาคาตามท
อาจรวมถึองงตลาดทั
คาระวางขนส
คาของทรั
นภัยปกติยงแต
ซึ่งมัเกฉพาะราคาค
เปนทรัพยสินาสิจํนาพวกที
่วไปไดง
และค
าใชจมายอื
ๆ แลวานจิ
แตกตรณี
ย ่ยวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
เนื่องจากมี
ูลค่นาทางด
ใจเขดาวมาเกี
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง
างที
พากษาศาลฎี
กา เรืย่องแต
ง ความหมายของราคาแห
ภัยในการประกั
นภัยการง
มูลประกันตัภัวอย
ย หรื
อส่ ว2.2
นไดเคํสีายพิไม
ใชหมายความเพี
เฉพาะราคาคาสินคาเทางนัมู้นลประกั
แตยังนอาจรวมถึ
งคาระวางขนส
รัและค
บขนาใชจายอื่นๆ แลวแตกรณีดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแห
งมูลประกั
ภัย หรือสวกนได
าหรับการประกันภัยในการรั
บขนตาม
ป.พ.พ. มาตรา
ตัวอยางที่ 2.2
คําพิพนากษาศาลฎี
า เรืเสี่อยง สํความหมายของราคาแห
งมูลประกั
นภัยในการประกั
นภัย884
การ
วรรคหนึ
่
ง
ไม
ใ
ช
ห
มายความเพี
ย
งแต
เ
ฉพาะราคาค
า
สิ
น
ค
า
เท
า
นั
้
น
แต
ย
ั
ง
อาจรวมถึ
ง
ค
า
ระวางขนส
ง
และค
า
ใช
จ
าย
รับขน
อื่นๆ แลวคํแต
ดวย กาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการประกันภัย
าพิกพรณี
ากษาศาลฎี
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884
วรรคหนึ่ง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อื่นๆ แลวแตกรณีดวย
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับ ลดมู ลประกั นภั ยที่ ลดน อยถอยลงไปหนั กเสีย ก อนที่จ ะเกิ ดความเสีย หาย เนื่องจากกฎหมายใช คํา ว า
“ลดนอยถอยลงไปหนั
ก” จึง่อมิเกิใชดกความเสี
รณีเพียงเล็
กนอยทแต
ถึงจะถือ้ไวมาว“หนั
ก” มิอไนดอมยีระบุ
ไว งคงต
ทั้งนี้ เวลาเมื
ยหายแก
รัพเยทสาไหร
ินประเภทนี
ามากหรื
จะส
ผลทํอางพิ
ใหจคารณาจาก
ุณคาของ
ขทรัอพเท็ยจสจริ
งเปนเกณฑอยลงอย
ผูเอาประกั
ิทธิขอปรั
นเอาประกั
ยลดลงตามมู
าได อันนจะส
เบี้ย
ินพลอยลดน
างมากนภัหรืยมีอสแทบสู
ญสิ้นบมูจํลาคนวนเงิ
าไปเลยก็
ได จึงเปนนภัการให
สิทธิแกผลูเคอาประกั
ภัยงไดผลให
มีโอกาส
ประกั
นภัยบทีลดมู
่คํานวณตามจํ
นเอาประกั
นภัยพลอยลดลงตามไปด
บตั้งแตย หาย
วันที่แเนืจง่อขอลดเป
นตนไป ไมคมําีผวลา
รองขอปรั
ลประกั นาภันวนเงิ
ยที่ ลดน
อยถอยลงไปหนั
กเสีย ก อนที่จ ะเกิวดยนั
ความเสี
งจากกฎหมายใช
ยอนหลัอยถอยลงไปหนั
ง ดังที่บัญญัติไกว”ในประมวลกฎหมายแพ
ย มาตรา
า ก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
“ลดน
จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนงและพาณิ
อย แตเทชาไหร
ถึงจะถื873
อวาว“หนั
าในระหว
างอายุสนัญภัญาประกั
ภัยนับ้นจํมูาลนวนเงิ
ประกันภัเอาประกั
ยไดลดนนอยถอยลงไปหนั
ผูเอาประกั
ขอเท็จจริงเปน“ถ
เกณฑ
ผูเอาประกั
ยมีสิทธิขนอปรั
ภัยลดลงตามมูกไซร
ลคาทไดานว
อันาจะส
งผลใหนเบีภั้ย
ชอบทีน่จภัะได
านวนเงินาซึนวนเงิ
่งเอาประกั
นภัยไวนภัและลดจํ
านวนเงินเบี้ยประกั
ย การลดจํ
นวนเบี้ยนประกั
ภัยมนัีผ้นล
ประกั
ยทีล่คดจํ
ํานวณตามจํ
นเอาประกั
ยพลอยลดลงตามไปด
วยนับนตัภั้งแต
วันที่แจงาขอลดเป
ตนไปนไม
ให
ปนผลต
ยอเนหลั
ง ดัองทีในอนาคต”
่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา
การเปลี
่ยนแปลงมู
นภัยนในกรณี
งมิใชนเภัปยนไดกรณี
่ยนแปลงในมู
“ถาในระหว
างอายุสลัญประกั
ญาประกั
ภัยนั้น มูนลี้ จึประกั
ลดนขอองการเปลี
ยถอยลงไปหนั
กไซร ทานวลคาผูาของทรั
เอาประกัพยนสภัินย
ทัชอบที
่วไป ่จซึะได
่งผูเอาประกั
นภัยนสามารถตรวจสอบราคาในท
องตลาด
ิทธิขอปรั
านวนเงินานวนเบี
เอาประกั
นภัยได
ลดจํานวนเงิ
ซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํ
านวนเงิและมี
นเบี้ยสประกั
นภับย จํการลดจํ
้ยประกั
นภัตยลอด
นั้น
ระยะเวลาประกั
นภัยอยูแลว
ให
เปนผลตอในอนาคต”
1.1.4 สิ่ยทนแปลงมู
ธิขอรับเบีลประกั
้ยประกันภันยภัในกรณี
ยสวนเกินนี้ จึคืงนมิใชผูเเปอาประกั
ภัยมีสิทธิข่ยอรันแปลงในมู
บเบี้ยประกัลคนาภัของทรั
ยสวนเกิพนยสคืิน
การเปลี
นกรณีขนองการเปลี
สองกรณี
ดังนี้
ทัตามกฎหมายได
่วไป ซึ่งผูเอาประกั
นภัยสามารถตรวจสอบราคาในท
องตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัย1)อยูแกรณี
ลว ที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูง1.1.4
เกินไปอย
ยบเที
นภัยในเวลาที
สิทาธิงมาก
ขอรับเมืเบี่อ้ยเปรี
ประกั
นภัยยบราคาแห
สวนเกินงคืมูนลประกั
ผูเอาประกั
นภัยมีส่เกิิทดธิความเสี
ขอรับเบีย้ยหายขึ
ประกั้นนผูภัรยับสประกั
วนเกินคืภันย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ
นคาดัสิงนนีไหมทดแทนลงได
ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น
ตามกฎหมายได
สองกรณี
้
ผูเอาประกันภัยก็มีส1)ิทธิกรณี
ขอรัทบี่ผชํูราับระเบี
้ยประกั
น พรนอภัมทั
้ยตามที่กนฎหมายกํ
วย นดัภังทีย่
ประกั
นภัยพินสภัูจยนสไวดนเกิ
วา มูนลคืประกั
ยที้ง่กดอกเบี
ําหนดราคาเป
จํานวนเงิานหนดด
เอาประกั
บันั้นญได
ญัตมิไีรวาคาสู
ในประมวลกฎหมายแพ
มาตรา 874
า นภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้น ผูรับประกันภัย
งเกินไปอยางมาก เมืงและพาณิ
่อเปรียบเทีชยยบราคาแห
งมูลวประกั
กําหนดราคาแห
ยไว ผูรับนประกั
นภัยชอบที
่จะไดลดจํานวนค
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ“ถนาคคูาสสิัญนญาได
ไหมทดแทนลงได
ทั้งงนีมู้เพืลประกั
่อมิใหผนูเภัอาประกั
ภัยแสวงหากํ
าไรจากการประกั
นภัายสิดันงไหม
นั้น
ทดแทน
ก็แนตภัเมืย่อก็พิมสีสูจิทนธิไดขวอรัา บราคาแห
ประกันนภัภัยยสตามที
ไวน้งั้นดอกเบี
เปนจํา้ยนวนสู
นไปหนักาหนดด
และคืนวจํยานวน
ผูเอาประกั
ชําระเบีงมู้ยลประกั
วนเกิ่ไนดคืตนกลงกั
พรนอมทั
ตามทีง่กเกิฎหมายกํ
ดังที่
เบี
ภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี
้ยดวย”
บัญ้ยญัประกั
ติไวในนประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตรา 874 วา
2)
นมีคําสั่งเปนงหนั
สือใหนลภัดจํ
นที่เอาประกั
นภัย่จนัะได
้นลงเท
ที่นายทะเบี
ยน
“ถาเมืคูส่อัญนายทะเบี
ญาไดกํายหนดราคาแห
มูลงประกั
ยไวานวนเงิ
ผูรับประกั
นภัยชอบที
ลดจํานวนค
าสินไหม
เห็นสมควรไปยั
ภัย และผูงมูเอาประกั
ย ถาไม่ไดมตีขกลงกั
อโตแนยไวงจากคู
ยทั้งสองฝ
าย ก็นใจํหาผนวน
ูเอา
ทดแทน
ก็แตเมื่องผูพิรสับูจประกั
นไดวานราคาแห
ลประกันนภัภัยตามที
นั้นเปสนัญจําญาประกั
นวนสูงเกินนภัไปหนั
ก และคื
ประกั
นภัยนมีภัสยิทใหธิขตอรั
บเบี
้ยประกั
นภัยสว้ยนที
กินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง
เบี
้ยประกั
ามส
วนกั
บทั้งดอกเบี
ดว่เย”
ดังในพระราชบัญญัต2)ิประกั
วินาศภัย ยพ.ศ.
ซึ่งาไดนวนเงิ
บัญญันตทีิว่เาอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เมื่อนนายทะเบี
นมีค2535
ําสั่งเปมาตรา
นหนังสื42
อให(2)ลดจํ
าผูเอาประกั
นภัยเอาประกั
มิไดบอกเลิ
ภัยตาม
ใหถือวนาภัการประกั
เห็นสมควรไปยังผูรับ“ถประกั
นภัย และผู
นภักยสัญถาญาประกั
ไมมีขอโตนแอัยคงคีจากคู
สัญ(1)
ญาประกั
ยทั้งสองฝนาภัยยรายนั
ก็ใหผ้นูเอามี
จํานวนเงิ
นภั้ยยประกั
ตามทีน่นภัายทะเบี
ีคําสั่งรให
ลดลงแล
้น ทั้งนี้นบับหาแตวันวนัันบทีแต
่นายทะเบี
ยนมีคํายสันมี
่งและให
ประกั
นภัยนมีทีส่เิทอาประกั
ธิขอรับเบี
ยสวนที่เยกินได
นคืนมจากผู
ับประกั
นภัยวนัภายในสิ
วันที่นายทะเบี
คําสั่ง
บริ
ษัทกําหนดเบีญ้ยญัประกั
นภันยวิสํนาหรั
ออยูต42
ามจํ(2)
านวนเงิ
ดังในพระราชบั
ติประกั
าศภับระยะเวลาที
ย พ.ศ. 2535่เหลืมาตรา
ซึ่งไดนบซึัญ่งญัเอาประกั
ติวา นภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสว“ถ
นทีา่เผูกิเนอาประกั
ใหแกผูเอาประกั
ยภายในสิ
บหาวันนันบอัแตคคีวภันัยทีตาม
่นายทะเบี
สั่ง” นภัยรายนั้น มี
นภัยมิไดนบภัอกเลิ
กสัญญาประกั
(1) ใหยนมี
ถือวคําการประกั
1.1.5 สินทภัธิยทตามที
ี่จะเรี่ยนกให
ผูรับยประกั
กประกัวนนั้นระหว
นภัยยนมีหากปรากฏว
จํานวนเงินที่เอาประกั
ายทะเบี
นไดมนีคภัํายสัหาหลั
่งใหลดลงแล
ทั้งนีา้นงอายุ
ับแตสวัญันญาประกั
ที่นายทะเบี
คําสั่งและใหา
ผูรับษประกั
นภัยต้ยอประกั
งคําพินพภัากษาให
นบุคคลลมละลาย
นภัยนมีซึส่งิทเอาประกั
ธิเรียกใหนผภัูรยับเท
ประกั
ยหาหลัวกนัประกั
นอื่น
บริ
ัทกําหนดเบี
ยสําหรัเบประยะเวลาที
่เหลืออยูผูตเอาประกั
ามจํานวนเงิ
าที่ไนดภัลดลงแล
้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”
1.1.5 สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอื่น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 70

2/28/2563 BE 9:07 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-15

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-15

อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ขึ้นมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา
“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
กตนก็ได หรืบอรองว
......”า ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
อัใหนแสมควรมารั
ธิใหผูรับประกันภัยตงอและพาณิ
งรับผิดในแบบ
หรือ876
ขอความของเอกสารที
่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ขึ้นมา ดังที่ไดบ1.1.6
ัญญัติไวสิใทนประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
วรรคหนึ่งวา
ประกันภัย พระราชบั
ญัติประกั
พ.ศ. 2535
ญญัมตละลาย
เิ กี่ยวกับผูเรืเอาประกั
่องนี้ไว ดันงภันีย้ จะเรียกใหหาประกันอันสมควร
“ถาผูรับญประกั
นภัยนตวิอนงคําศภั
าพิยพากษาให
เปนบัคนล
ใหแกตนก็ได หรื“มาตรา
อ ......”29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนได1.1.6
ใหความเห็
้งนี้ รวมทั
อแนบท
ายกรมธรรมประกันภั่เกีย่ยดวข
วยองกับกรมธรรม
สิทธินใชอบ
หผูรับทัประกั
นภัย้งเอกสารประกอบ
ตองรับผิดในแบบหรืหรื
อขอความของเอกสารที
แบบและข
นไดใ2535
หความเห็
ประกันภัย พระราชบั
ญญัอตความที
ิประกัน่นวิายทะเบี
นาศภัย ยพ.ศ.
บัญญันตชอบไว
เิ กี่ยวกัแบลเรืว่อตามวรรคหนึ
งนี้ไว ดังนี้ ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร
หรือเมื่อบริษัทร“มาตรา
องขอ นายทะเบี
ยนจะสั
่งใหนแภักยไขเปลี
ม หรือยกเลิ
อขอความนั้นบางสอวความที
นหรือ่
29 กรมธรรม
ประกั
ที่บริษ่ยัทนแปลงเพิ
ออกใหแก่มผเติูเอาประกั
นภัยกแบบ
ตองเปหรืนไปตามแบบและข
ทั้งหมดก็ไยดนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย
นายทะเบี
ในกรณี
ที่บอริความที
ษัทออกกรมธรรม
ระกัใหนคภัวามเห็
ยแตกตนชอบไว
างไปจากแบบ
หรือขอความที
่นายทะเบียนเห็
นไดนใหสมควร
ความ
แบบและข
่นายทะเบียปนได
แลวตามวรรคหนึ
่ง เมื่อนายทะเบี
เห็
หรือวรรคสอง
ผูเ่งอาประกั
นภัย่ยหรืนแปลงเพิ
อผูรับประโยชน
ระกัอนขอภัความนั
ยมีสิทธิ้นเลืบางส
อกใหวบนหรื
ริษัทอ
หรืนอชอบตามวรรคหนึ
เมื่อบริษัทรองขอ ่งนายทะเบี
ยนจะสั
ใหแกไขเปลี
่มเติม หรืตามกรมธรรม
อยกเลิกแบบปหรื
ตทัอ้งหมดก็
งรับผิดไดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดในกรณี
ใหความเห็
แลวก็ได และไม
นภัยหรือผูรับประโยชน
ตามกรมธรรม
ที่บรินษชอบไว
ัทออกกรมธรรม
ประกัวนาภัผูยเอาประกั
แตกตางไปจากแบบ
หรือขอความที
่นายทะเบีประกั
ยนไดนภัใหยคจะใช
วาม
สิเห็ทนธิชอบตามวรรคหนึ
ดังกลาวนี้ประการใดหรื
อไม ยอมไม
เปนเหตุในหภับยริหรื
ษัทอพผูนรความผิ
ดที่บตัญามกรมธรรม
ญัติไวในพระราชบั
่งหรือวรรคสอง
ผูเอาประกั
ับประโยชน
ประกันญภัญัยตมีินสี้ ิทธิเลือกใหบริษัท
ในกรณี
ที่บ้ตริามแบบกรมธรรม
ษัทออกกรมธรรมปประกั
ระกันนภัภัยยหรื
โดยใช
แบบหรื่บอริขษอัทความที
ยนมิไดใหหรื
ความเห็
นชอบ่
ตองรับผิดในการชํ
าระหนี
อขอความที
ออกให่นนายทะเบี
ั้น หรือตามแบบ
อขอความที
ตามวรรคหนึ
่งหรืใหอควรรคสอง
ผูเอาประกั
จะเลือวกให
บริษัทตอนงรัภัยบหรื
ผิดอตามกรมธรรม
นภัยนั้น ปหรืระกั
อจะบอกเลิ
นายทะเบียนได
วามเห็นชอบไว
แลวก็นไดภัยและไม
าผูเอาประกั
ผูรับประโยชนปตระกั
ามกรมธรรม
นภัยจะใชก
สัสิญ
นั้นเสีย และให
ัทคืเนปเบีนเหตุ
้ยประกั
้นที่ไดชดําทีระไว
บริษัทก็ได และไม
ทธิญาประกั
ดังกลาวนีนภั้ปยระการใดหรื
อไม บยริอษมไม
ใหบนริภัษยัททัพ้งนสิความผิ
่บัญแญัลตวิไแก
วในพระราชบั
ญญัตินวี้ าผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลในกรณี
าวนี้ประการใดหรื
อไม ยอมไมปเประกั
นเหตุ
ริษัทพแนบบหรื
ความผิอขดอทีความที
่บัญญัต่นิไวายทะเบี
ในพระราชบั
ี้” นชอบ
ที่บริษัทออกกรมธรรม
นภัใยหบโดยใช
ยนมิไญดญัใหตคินวามเห็
และพระราชบั
ญัติประกันนภัวิยนจะเลื
าศภัยอกให
พ.ศ.บ2535
่มเติมโดยพระราชบั
นวินาศภักย
ตามวรรคหนึ่งหรื
อวรรคสอง ผูญเอาประกั
ริษัทตอและแก
งรับผิดไขเพิ
ตามกรมธรรม
ประกันภัญยญั
นั้นติปหรืระกั
อจะบอกเลิ
ฉบั
ที่ 2 พ.ศ.นภั2551
สัญบญาประกั
ยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
30/1 ใหถอือไมวายขออมไม
ความหรื
อภาพที
หรือดหนั
งสืญัอตชัิไกวชวนเป
นสวนหนึ
จะใชสิทธิดังกล“มาตรา
าวนี้ประการใดหรื
เปนเหตุ
ใหบริษ่โฆษณา
ัทพนความผิ
ที่บัญ
ในพระราชบั
ญญั่งตของกรมธรรม
ินี้”
ประกันภัย หากข
อความหรือภาพใดมี
ความหมายขั
กับขอ2535
ความในกรมธรรม
นภัย ใหตีความไปในทางที
นคุณย
และพระราชบั
ญญัติประกั
นวินาศภัยดพ.ศ.
และแกไขเพิ่มปเติระกั
มโดยพระราชบั
ญญัติประกันวิ่เนปาศภั
แก
ภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี
ฉบัผบูเทีอาประกั
่ 2 พ.ศ.น2551
หามตัวแทนประกั
นําขอความ
หรือ่โฆษณา
ภาพโฆษณา
ชักชวนที
ไดรับ่งความเห็
นชอบ
“มาตรา
30/1 ใหนถวิือนวาศภั
าขอยความหรื
อภาพที
หรือหรื
หนัองหนั
สืองชัสืกอชวนเป
นส่ไวมนหนึ
ของกรมธรรม
จากบรินษภััทยไปใช
กชวนให
บุคคลทํ
าสัญญาประกั
”
ประกั
หากขในการชั
อความหรื
อภาพใดมี
ความหมายขั
ดกับนภัขอยความในกรมธรรม
ประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
ประกันตภัามกรมธรรม
ย เอกสารประกอบ
แกผูเอาประกันดัภังยนั้นหรืกรมธรรม
อผูรับประโยชน
ประกันภัหรืย อแลเอกสารแนบท
วแตกรณี ายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนัหงาสืมตั
อชัวกแทนประกั
ชวน ซึ่งผูรนับวิประกั
แกผหรื
ูเอาประกั
นภัยตองเป
ไปตามแบบ
และข่ไมอไความที
่นายทะเบี
ยน
นาศภันยภันํยาออกให
ขอความ
อภาพโฆษณา
หรือนหนั
งสือชักชวนที
ดรับความเห็
นชอบ
ได
ใหความเห็
นชอบแล
านั้น แต
ูเอาประกั
นภัยทั่วไปอาจรั
จากบริ
ษัทไปใช
ในการชัวกเทชวนให
บุคผคลทํ
าสัญญาประกั
นภัย” บรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหล
านั้นไดรปับระกั
ความเห็
ชอบจากนายทะเบีหรืยนแล
วหรือยัง ดวายเหตุ
งใหสิทธิแอกความ
ผูเอาประกั
นภัยมี่
ดังนั้น กรมธรรม
นภัยนเอกสารประกอบ
อเอกสารแนบท
ยตางๆนี้ จึตลอดจนข
หรือภาพที
ทางเลื
นี้ งสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
โฆษณาอกหรืดัองหนั
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้
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ขอความที่ขอ

1) กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ

(1) ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ
(2) ทให
ับประกั
ยปฏิบัติตามแบบ
ความที่ไดปรับระกั
ความเห็
นชอบางไปจากแบบ หรือ
1) กรณี
ี่ผูรผับูรประกั
นภันยภัออกเอกสารที
่เกี่ยวขหรือองกัขบอกรมธรรม
นภัยแตกต
(3) ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ
ขอความที่ขอ
กรมธรรมประกันภัย (1) ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ
2) กรณี
ี่ผูรผับูรประกั
นภันยภัออกเอกสารที
่เกี่ยวขหรื
องกั
นภัย โดยไม
(2)ทให
ับประกั
ยปฏิบัติตามแบบ
อขบอกรมธรรม
ความที่ไดปรระกั
ับความเห็
นชอบไดรับความเห็นชอบ
ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก(3)ดังนีให้ ตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ
กรมธรรมประกันภัย (1) ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ
(2)ทบอกเลิ
กสันญภัญาประกั
นภัยนั่เ้นกีเสี
ย อและให
ผูรับประกั
นภันยภัคืยนโดยไม
เบี้ยประกั
ภัยทั้งสิ้นชอบ
ที่ได
2) กรณี
ี่ผูรับประกั
ยออกเอกสารที
่ยวข
งกับกรมธรรม
ประกั
ไดรับนความเห็
ชํผูาเอาประกั
ระไวแลวนกลั
มาก็อไกด ดังนี้
ภัยบมีคืทนางเลื
1.1.7 สิทธิ(1)บอกเลิ
ญญาประกั
เอาประกั
ใหผกูรับสัประกั
นภัยปฏินภับยัติตผูามนั
้น หรือนภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย
ประกอบดวย 1) การบอกเลิ
สัญญาประกั
นภัยกอนนเริ
2) การบอกเลิ
นภัยนเนื
(2) กบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัย่มนัเสี้น่ยเสีงภัย ยและให
ผูรับประกันกภัสัยญคืญาประกั
นเบี้ยประกั
ภัย่อทังด้งสิว้นยผูทีร่ไับด
ประกั
คลลไดมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
ชําระไวนภัแยลตกเป
วกลับนคืบุนคมาก็
สัญญาประกันภั1.1.7
ย 4) การบอกเลิ
กสักญสัญาประกั
นภันยภัเนืย่อผูงดเอาประกั
วยเอกสารที
บกรมธรรม
ประกันภัยไม
ไดรับความ
สิทธิบอกเลิ
ญญาประกั
นภัย่เมีกีส่ยิทวขธิอบงกั
อกเลิ
กสัญญาประกั
ตามกฎหมาย
เห็นชอบ 5)วยการบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัยเนืน่อภังด
ใหสัญญาประกั
นอัคคีภัยนเปภันยอัเนืน่อระงั
สิ้นรไปับ
ประกอบด
1) การบอกเลิ
กสัญญาประกั
ยกวอยนายทะเบี
นเริ่มเสี่ยงภัยยนมีค2)ําสั่งการบอกเลิ
กสัญญาประกั
งดบวยผู
และ 6)นภัการบอกเลิ
สัญญาประกั
เนื่องดวยนายทะเบี
ยนมีนคภัําสัย่งดให
ลดจํานวนเงิ
นที่เอาประกั
นภัยของการประกั
ประกั
ยตกเปนบุคกคลล
มละลายน3)ภัยการบอกเลิ
กสัญญาประกั
วยความสมั
ครใจระหว
างระยะเวลาคุ
มครองของน
คคีญาประกั
ภัยลงเทนาทีภั่นยายทะเบี
ยนเห็นกสมควร
รายละเอี
ดมี่อดงด
ังนีว้ ยเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
สัอัญ
4) การบอกเลิ
สัญญาประกั
นภัยเนื
1) การบอกเลิ
กสัญนญาประกั
นภัวยยนายทะเบี
กอนเริ่มเสี่ยนมี
งภัยคําโดยทั
ว ความเสี
ประกั
เห็นชอบ 5) การบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัยเนื่องด
สั่งให่วสไปแล
ัญญาประกั
นอัค่ยคีงภัภยั ของผู
เปนอัรนับระงั
บสิน้นภัไปย
จะเริ
ทีเมื่อไดทํกาสัญญาประกันภัย เนืเพราะหากมี
อุบัติเหตุ
อะไรที
กลงกั
ดขึ้นแก
ูเอาประกันนภัภัยยของการประกั
นับแตเวลานั้น
และ ่ม6)ทันการบอกเลิ
่องดวยนายทะเบี
ยนมี
คําสั่งตให
ลดจํนาเกินวนเงิ
นทีผ่เอาประกั
นภัายทีจํ่นาายทะเบี
ตองรับผิยดนเห็
ชอบนสมควร
ดังนั้น กรมธรรม
ระกัดนังนีภั้ ยมักระบุใหวันเริ่มตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว
อัผูครับคีประกั
ภัยลงเท
รายละเอียปดมี
กับวันทําสัญญาประกั1)นภัการบอกเลิ
ย
กสัญญาประกันภัยกอนเริ่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
อย
า
งไรก็
ต
าม
สํ
บกรมธรรมปอระกั
ภัยอบางประเภท
งภัผยูเทีอาประกั
่แทจริงนของผู
ประกั
นภั้นย
จะเริ่มทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัายหรัเพราะหากมี
ุบัติเนหตุ
ะไรที่ตกลงกันความเสี
เกิดขึ้น่ยแก
ภัยนัรบับแต
เวลานั
อาจจะเป
ตนของระยะเวลาประกั
นภัยนก็ภัไยดมัเช
น ในกรมธรรม
ระกันภัยการขนสงระบุ
ผูรับประกันนวัภันยหลั
จํางตจากวั
องรับนผิเริด่มชอบ
ดังนั้น กรมธรรมประกั
กระบุ
ใหวันเริ่มตนปของระยะเวลาประกั
นภัวยันเปเริน่มวัตนนเดีของ
ยว
ระยะเวลาประกั
นภัยตัน้งภัแตย วันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเริ่มขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
กับวันทําสัญญาประกั
ของผูรับประกันภัยก็อย
จะเริ
่มตั้งตแตามวันสํทีาหรั
่มีกบารขนส
งจากต
นทางไปตลอดระยะเวลาขนส
จนสิ
ลายทาง
ตราบใดที
างไรก็
กรมธรรม
ประกั
นภัยบางประเภท ความเสี่ยงงภั
ยที้น่แสุทดจทีริ่ปงของผู
รับประกั
นภัย่
การขนส
เริ่มงจากวั
ตนก็ยนังเริไม่มมตีคนวามเสี
่ยงภัยเกิดขึ้น หรืนอภัในกรมธรรม
ประกันภัยเดิปนระกั
ทางนภัซึย่งการขนส
จะเริ่มตั้งงแต
ภัย
อาจจะเปงนยัวังไม
นหลั
ของระยะเวลาประกั
ยก็ได เชน ในกรมธรรม
ระบุผูเวอาประกั
ันเริ่มตนนของ
เดิ
นทางออกจากที
ออกเดิ
นทาง
รับนประกั
นภันยี้ ก็ความเสี
ยังไมเริ่ย่มงภัตนย
ระยะเวลาประกั
นภั่พยักตั้งตราบใดที
แตวันที่ 1่ผกุูเอาประกั
มภาพันธนเปภันยตยันงมิไปไดแต
เริ่มขนส
งกันความเสี
จริงในวั่ยนงภั
ที่ ย3ของผู
กุมภาพั
ธ กรณี
ในกรณี
นนี้ หากผู
ภัยวบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิงจนสิ
แกผูร้นับสุประกั
นภัยที่จะได
รับเบี้ย่
ของผูรับเชประกั
นภัยก็เอาประกั
จะเริ่มตั้งนแต
ันที่มีการขนส
งจากตนนทางไปตลอดระยะเวลาขนส
ดที่ปลายทาง
ตราบใดที
ประกั
นภังยยัครึ
นภัยทั่ยงภั
้งหมดที
นภัยจะตอปงชํระกั
าระนภัดัยงเดิ
ที่ไนดทาง
บัญญัซึต่งจะเริ
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
การขนส
งไม่งหนึ
เริ่ม่งตของเบี
นก็ยัง้ยไมประกั
มีความเสี
ยเกิด่ผขึูเ้นอาประกั
หรือในกรมธรรม
่มตั้งแตผูเอาประกันภัยง
และพาณิ
ชย มาตรา่พัก872
วา ่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเริ่มตน
เดินทางออกจากที
ตราบใดที
อนเริ่มนเสีภั ่ยบอกเลิ
งภัย ผูกเอาประกั
นภัยนจะบอกเลิ
กสั้ ญกฎหมายให
ญาเสียก็ไดสิทแตธิแผกูรผับูรประกั
นภันยภัชอบที
่จะได
ในกรณีเชนนี้ หากผูเ“ก
อาประกั
สัญญาประกั
ภัยจําพวกนี
ับประกั
ยที่จะได
รับเเบีบี้ย
กึ่งจํ่งหนึ
านวน”
เวน้ยแต
จะได
เป่ผนูเอย
างอื่นในกรมธรรม
ประกันภัยครึ
่งของเบี
ประกั
นภักยําหนดไว
ทั้งหมดที
อาประกั
นภัยจะตองชํปาระกั
ระ นดัภังทีย่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา
“กอนเริ่มเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยกึ่งจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรมธรรมประกันภัย
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2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา
2) าการบอกเลิ
ภัยเนื่อเงด
ยผูรับมประกั
ตกเปนบุนคภัคลล
มละลาย
กรณีทนี่ผอัูรับน
“ถ
ผูรับประกันกภัสัยญตญาประกั
องคําพิพนากษาให
ปนวคนล
ละลายนภัผูยเอาประกั
ยจะเรี
ยกใหหาประกั
ประกั
นภัยแตกเป
มละลายในระหว
นภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สมควรให
กตนก็นไดบุคหรืคลล
อจะบอกเลิ
กสัญญาเสีายงระยะเวลาเอาประกั
ก็ได”
สัญญาประกันภัยก็ได3)ดังการบอกเลิ
ที่ไดบัญญักตสัิไวญใญาประกั
นประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชยามาตรา
876 วรรคหนึ
่งวา ญญาประกันภัย
นภัยดวยความสมั
ครใจระหว
งระยะเวลาคุ
มครองของสั
าผูดรขึับ้นประกั
นภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนล
ละลายนของคู
ผูเอาประกั
นภั้งยสองฝ
จะเรียายกใหแตหกาประกั
นอันก
แมสัญญาประกันภัย“ถ
จะเกิ
ดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถู
กตอมงตรงกั
สัญญาทั
ารบอกเลิ
สมควรให
แกนตภันก็ย ไหรื
ด หรื
อจะบอกเลิ
กสั่วญไปนั
ญาเสี
สัญญาประกั
อกระทั
่งสัญญาทั
้น ยไมก็จไดําต”องไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน
การบอกเลิกแค
สัญแญาประกั
นภัยอดคูวยความสมั
มครองของสั
นภัยว
ถึงจะมีผลบังคับไดต3)ามกฎหมาย
สดงเจตนาต
สัญญาอีกคฝรใจระหว
ายหนึ่งก็าพงระยะเวลาคุ
อแลว และเมื
่อบอกเลิกญสัญาประกั
ญญาไปแล
แม
ัญญาประกั
นภั่จยะถอนการบอกเลิ
จะเกิดขึ้นดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถู
นของคูสัญญาทั้งสองฝ
าย แตการบอกเลิ
ไมอสาจเปลี
่ยนใจที
กสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญกตญัอตงตรงกั
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตราก
สั386
ญญาประกั
วรรคหนึน่งภัวยา หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน
ถึงจะมีผลบังคับไดต“ถ
ามกฎหมาย
แสดงเจตนาต
ัญญาอีกอฝสัายหนึ
่งก็พออแล
ว และเมื
กสัญญาไปแล
าคูสัญญาฝแค
ายหนึ
่งมีสิทธิเลิกอสัคูญสญาโดยข
ญญาหรื
โดยบทบั
ญญั่อตบอกเลิ
ิแหงกฎหมาย
การเลิกว
าจเปลีน่ยนันใจที
่จะถอนการบอกเลิ
กสัญอญานั
ไดเลย
สัไมญอญาเช
้นยอมทํ
าดวยแสดงเจตนาแก
ีกฝา้นยหนึ
่ง” ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
386 วรรคหนึ่งวา และวรรคสองที่วา
“ถ
าคูสัญญาฝางยหนึ
่งมีสิทธิเลิกสัอญนนั
ญาโดยข
ญญาหรือโดยบทบั
“แสดงเจตนาดั
กลาวมาในวรรคก
้น ทานวอสัาหาอาจจะถอนได
ไม”ญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทํา4)ดวการบอกเลิ
ยแสดงเจตนาแก
อีกฝายหนึน่งภั”ยเนื่องดวยเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ
กสัญญาประกั
่วา กทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ความเห็นชอบ เปและวรรคสองที
นสิทธิทางเลือกอี
งกลนาชอบตามมาตรา
วมาในวรรคกอนนั
ทานวา่ แห
หาอาจจะถอนได
ขอความที่นายทะเบี“แสดงเจตนาดั
ยนมิไดใหความเห็
29้นวรรคสี
งพระราชบัญญัไมต”ิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ขางตนที่ระบุวา 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ
ความเห็นชอบ เป“ในกรณี
นสิทธิทางเลื
กทางหนึ่งในกรณี
ยออกกรมธรรม
ประกั
นภัยโดยใช
ที่บริอษกอี
ัทออกกรมธรรม
ประกัทนี่ผูรภัับยประกั
โดยใชนแภับบหรื
อขอความที
่นายทะเบี
ยนมิไแดบบ
ใหคหรื
วามอ
ขเห็อนความที
่นายทะเบีย่งนมิ
ใหความเห็ผูนเอาประกั
ชอบตามมาตรา
วรรคสี
ญญัติประกันปวิระกั
นาศภั
ชอบตามวรรคหนึ
หรืไอดวรรคสอง
นภัยจะเลื29อกให
บริษ่ แห
ัทตงอพระราชบั
งรับผิดตามกรมธรรม
นภัย นัพ.ศ.
้น หรื2535
อจะ
ขางตนทีกสั่ระบุ
วา
บอกเลิ
ญญาประกั
นภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ
จากการใหผูรับประกั“ในกรณี
นภัยจําตทอี่บงรัริบษผิัทดออกกรมธรรม
ไปตามนั้น ประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ
่งหรือวรรคสอง
ผูเอาประกั
จะเลื
อกใหบริษัทยนมี
ตองรั
ดตามกรมธรรม
อจะบ
5) การบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัยนเนืภั่อยงด
วยนายทะเบี
คําบสัผิ่งให
สัญญาประกันปอัระกั
คคีนภภััยยเปนัน้นอัหรื
นระงั
บอกเลิ
กสัญญาประกั
ยนัน้นวิเสีนยาศภั
และให
ษัทคืนบัเบี
ยประกั
นภั้ไวยทัดั้งสินี้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ
สิ้นไป พระราชบั
ญญัตนิปภัระกั
ย พ.ศ.บริ2535
ญ้ญั
ติเรื่องนี
จากการใหผูรับประกั“มาตรา
นภัยจําต39
องรัเพืบ่อผิดประโยชน
ไปตามนัใ้นนการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
ภัยเนืน่ออังดควคียนายทะเบี
ยนมี่นคายทะเบี
ําสั่งใหสยัญนกํญาประกั
คคีภกัยงานเจ
เปนอัานหน
ระงัาทีบ่
รายใด ใหบริษ5)ัทยืการบอกเลิ
่นรายการเกีกสั่ยญ
วกัญาประกั
บการรับนประกั
ภัยตามแบบที
าหนด ตนออัพนั
สิ้นไป พระราชบั
ย พ.ศ.นอั2535
ญญัต้นิเรื่องนี้ไว ดังนี้
ภายในเจ็
ดวันนับญแตญัวตันิปทีระกั
่ไดทนําวิสันญาศภั
ญาประกั
คคีภัยบัรายนั
“มาตรา
เพื่อประโยชน
มการประกั
บทบั
ญญัต39ิวรรคหนึ
่ง มิใหใชใบนการควบคุ
ังคับแกการประกั
นตอนอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นมาตรา
รายการเกี
การรั
บประกั
่นายทะเบีย39นกํและเห็
าหนดนตสมควรจะกระทํ
อพนักงานเจาหน
าที่
40่ยเมืวกั่อบพนั
กงานเจ
าหนนอัาทีค่ไคีดภรัยับตามแบบที
รายการตามมาตรา
าการ
ภายในเจ็ดวัน่อนัทราบราคาทรั
บแตวันที่ไดทําพสัญ
นอัคคีนภภััยยรายนั
ตรวจสอบเพื
ยสญาประกั
ินที่เอาประกั
ก็ใหก้นระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน
ติวรรคหนึ่ง มิาใงพระอาทิ
หใชบังคับตแก
นตอ ตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
สถานที่ตั้งของทรัพยบทบั
สินนัญ้นญัในเวลาระหว
ยขกึ้นารประกั
และพระอาทิ
มาตรา 40 เมื้ง่อหลัพนักฐานใดๆ
กงานเจาเพืหน่อประโยชน
าที่ไดรับรายการตามมาตรา
39 นและเห็
สมควรจะกระทํ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั
แกการที่จะทราบราคาอั
แทจรินงของทรั
พยสินนั้น าการ
ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น
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ตามวรรคหนึ่ง

ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เกี่ยวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผ่ ูตรวจสอบ

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เกี่ยวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ
ทําการตรวจสอบไดผูให
พนักงานเจ
าหน
หนัคงสืวามสะดวกตามสมควรแก
อตอนายทะเบียน ในกรณี
นวานีา้ หน
เมื่อานายทะเบี
ยน
เอาประกั
นภัยหรื
อผูาททีี่เ่รกีายงานเป
่ยวของ ตอนงให
พนัเกชงานเจ
ทีผ่ ูตรวจสอบ
เห็นสมควร นายทะเบี
ยนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
ตามวรรคหนึ
่ง
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกั
นอัคคีภนัยภัระงั
บสิอ้นผูไปซึ
องไม
นอใยกว
าสามวันนับแตวันที่นายทะเบี
ยนมีนคเหตุ
ําสั่งใหและให
นายถาผูเอาประกั
ยหรื
ที่เกี่ง่ยตวข
องไม
หความสะดวกตามวรรคสอง
จนเป
ไมสามารถ
ทะเบี
ยนแจงคําสั่งนั้นไปยั
ษัท และผู
นภัยโดยพลั
มีคําสั่งเเชชนนววาานีนี้ ้ เมื
ให่อสนายทะเบี
ัญญาประกัยนน
ทําการตรวจสอบได
ใหพงนับริกงานเจ
าหนเอาประกั
าที่รายงานเป
นหนังนสือเมืต่ออนายทะเบี
นายทะเบียยนได
น ในกรณี
อัเห็คนคีสมควร
ภัยรายนันายทะเบี
้นระงับสิย้นนจะมี
ไปในวัคนําทีสั่ง่นให
ายทะเบี
ยนกําหนดนั
สัญญาประกั
นอัคคี้นภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
ในกรณีนทอัี่สคัญคีญาประกั
คคีภ่งตัยอระงั
ไปตามวรรคสาม
่เกี่ยวกั
บนิคตําิสสััม่งพัและให
นธระหว
าง
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกั
ภัยระงับสิน้นอัไปซึ
งไมบนสิอ้นยกว
าสามวันนับแตวในส
ันที่นวนที
ายทะเบี
ยนมี
นายบริ
ษัทยกันแจ
บผูเงอาประกั
ภัย งให
อนวเอาประกั
า การระงั
้นไปแหนงเมื
สัญ่อนายทะเบี
ญาประกันยอันได
คคีมภีคัยํานัสั้น่งได
นไปสัญเพราะผู
เอาน
ทะเบี
คําสั่งนั้นนไปยั
บริถษือัทเสมื
และผู
นภับยสิโดยพลั
เชรนะงั
วาบนีสิ้ ้ให
ญาประกั
ยบอกเลิ
อัประกั
คคีภนัยภัรายนั
้นระงักบสัสิญ้นญา”
ไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดนั้น
เพื่อประโยชน
ในการควบคุ
อัคคีภัย พระราชบัในส
ญญัวนที
ติป่เระกั
2535
ในกรณี
ที่สัญญาประกั
นอัคคีมภการประกั
ัยระงับสิ้นนไปตามวรรคสาม
กี่ยวกันวิบนนิาศภั
ติสัมยพันพ.ศ.
ธระหว
าง
มาตรา
พนัากการระงั
งานเจาหน
่มีอํานาจเข
าไปในสถานที
ยสบินสิที้น่เอาประกั
นภัยเอา
ใน
บริ
ษัทกับ39ผูเและมาตรา
อาประกันภัย40ใหกํถาือหนดให
เสมือนว
บสิา้นทีไปแห
งสัญญาประกั
นอัคคี่ตภั้งัยของทรั
นั้นไดพระงั
ไป เพราะผู
เวลาระหว
งพระอาทิ
ยขึ้น และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เกี่ยวของไมใหความ
ประกันภัยาบอกเลิ
กสัญตญา”
สะดวกจนเปนเหตุใเพื
หไ่อมประโยชน
สามารถทํใานการควบคุ
การตรวจสอบได
ก็ใหพนนัอักคงานเจ
าหนาที่รายงานเป
นหนั
อตอยนายทะเบี
ยน
มการประกั
คีภัย พระราชบั
ญญัติประกั
นวิงนสืาศภั
พ.ศ. 2535
เมื
่อนายทะเบี
ยนเห็นสมควร
คําสัา่งหน
ใหาสทีัญ่มญาประกั
คคีภัยรายนั้น่ตั้งเปของทรั
นอันระงั
ได โดยให
มาตรา
39 และมาตรา
40 กํนายทะเบี
าหนดใหพยนันจะมี
กงานเจ
ีอํานาจเขนาอัไปในสถานที
พยบสสิิน้นทีไปก็
่เอาประกั
นภัยถในือ
เสมื
อนหนึ่งาวงพระอาทิ
าเปนการทีตย่ผขูเอาประกั
นภัยบอกเลิ
สัญญาประกั
ภัยแกผูรถับาประกั
นภัยโดยปริ
ยายอผูที่เกี่ยวของไมใหความ
เวลาระหว
ึ้น และพระอาทิ
ตยตกกได
ตามที่เห็นสมควร
ผูเอาประกั
นภัย หรื
ญญาประกันภัย เนืก็่อใหงดพวนัยนายทะเบี
ยนมี
สั่งใหลดจํนาหนั
นวนเงิ
อาประกันยภันย
สะดวกจนเปนเหตุใ6)หไมการบอกเลิ
สามารถทํกาสัการตรวจสอบได
กงานเจาหน
าทีค่รําายงานเป
งสือนตทีอ่เนายทะเบี
ของการประกั
อัคคีนภสมควร
ัยลงเทานายทะเบี
ที่นายทะเบี
ยนเห็คนําสมควร
นวิน้นาศภั
บัญไญัด ตโดยให
ิเรื่องนีถ้ไือว
เมื่อนายทะเบียนนเห็
ยนจะมี
สั่งใหสัญพระราชบั
ญาประกัญนญัอัคตคีิปภระกั
ัยรายนั
เปนยอัพ.ศ.
นระงั2535
บสิ้นไปก็
ดังนีอ้ นหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย
เสมื
“มาตรา
41 ในกรณี
ที่ ป รากฏแก
า หน ายทีนมี่ ใ นการตรวจสอบตามมาตรา
39นภัวยา
6)
การบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัย เนืพ่อนังดกวงานเจ
ยนายทะเบี
คําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกั
ทรัพยสินที่เอาประกั
ยมีราาคาต่
ํากวาจํยานเห็
นวนเงิ
นที่เอาประกั
นภัยญมาก
งขนาดที
่พนัยกงานเจ
าหนาบัทีญ่เห็ญันตวิเารืต่่อํางนีเกิ้ไนว
ของการประกั
นอัคคีภนัยภัลงเท
ที่นายทะเบี
นสมควร
พระราชบั
ญัติปถึระกั
นวินาศภั
พ.ศ. 2535
สมควร
ดังนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเช“มาตรา
นนี้ ถานายทะเบี
ยนเห็ที่นปเป
นการสมควร
ใหนายทะเบี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ39ใหลวดา
41 ในกรณี
รากฏแก
พ นั ก งานเจ
า หน า ทีย่ ในมี
นการตรวจสอบตามมาตรา
จํทรัานวนเงิ
่เอาประกั
่นายทะเบี
ยนเห็
สมควรไปยั
บริษัทถึงและผู
เอาประกั
นภัยาหน
ภายในสิ
พยสินทีน่เทีอาประกั
นภันยภัมียรลงเท
าคาต่าําทีกว
าจํานวนเงิ
นทีน่เอาประกั
นภัยงมาก
ขนาดที
่พนักงานเจ
าที่เห็นบวหาาต่วัํานเกินับน
แต
วัน ที่ ไใหดพรั บนัรายงานจากพนั
ก งานเจา หนา ที่ แตจํ า นวนเงิ
น เอาประกัยนน ภัภายในเจ็
ย ที่ ลดลงแล
ต่ํ า กว า ราคา
สมควร
กงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั
้นตอนายทะเบี
ดวันวนันับ้ นแตตวอันงไม
ที่ปรากฏผลการ
ทรั
พยสินที่เในกรณี
อาประกัเชนนภันีย้ ถตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
กงานเจ
าหนายทีนมี
่ อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
ตรวจสอบ
านายทะเบี
ยนเห็นเปนการสมควร ให
นายทะเบี
มาตรา
เมืา่อทีได่นมายทะเบี
ีคําสั่งของนายทะเบี
ยนตามมาตรา
แลวเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
จํานวนเงินที่เอาประกั
นภัย42
ลงเท
ยนเห็นสมควรไปยั
งบริษัท41และผู
(1) ผูเอาประกั
นภัยามีหน
สิทาธิทีบ่ อกเลิ
สัญญาประกั
นอัคนคีภภััยยรายนั
้นเสียวไดนั้ นภายในสามวั
บแต
แต วัน ที่ ได รั บรายงานจากพนั
ก งานเจ
แตจํ ากนวนเงิ
น เอาประกั
ที่ ลดลงแล
ต องไมต่ํ า กวนานัราคา
วันพทีย่ไดสรินับทีแจ
งคําสั่งนจากนายทะเบี
ยน และเมื่อไดบอกเลิกแลว กใหงานเจ
บริษัทาหน
คืนาเบีที้ย่ ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
ทรั
่เอาประกั
ภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที
มาตรา่เอาประกั
42 เมื่อนไดภัมยีคนัํา้นสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว
(2) ผูถาเอาประกั
ผูเอาประกั
นอันคอัคีคภคีัยภตาม
(1) ้นใหเสีถยือวไดา การประกั
นภัยนรายนั
(1)
นภันยภัมียสมิิทไดธิบบอกเลิ
อกเลิกกสัสัญญญาประกั
ญาประกั
ัยรายนั
ภายในสามวั
นับแต้น
นทีง่เคํอาประกั
นภัยตามที่นยายทะเบี
ําสั่งให
ลดลงแล
นี้ ้ยนัประกั
บแตวนั ภัทีย่นให
ายทะเบี
ยนมีคําสัน่งภัและให
วัมีนจําทีนวนเงิ
่ไดรับแจ
าสั่งจากนายทะเบี
น และเมืยนได
่อไดมบีคอกเลิ
กแล
ว ใหบวรินัษ้นัทคืทัน้งเบี
แกผูเอาประกั
ย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น
(2) ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”
ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํบริา ษนวนเงิ
น ที่ เ อาประกั
น สมควร ให่เหลื
น ายทะเบี
อํ า นาจออกคํ
า สั่ งนเป
ล ดจํวานันวนเงิ
น ที่
ัทกําหนดเบี
้ยประกันนภัภัยยสํมากเกิ
าหรับระยะเวลาที
ออยูตามจํยานมี
นวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
ภัยนเทหนัาทีง่ไสืดอลให
ดลงแล
้น และให
เอาประกั
นภันยนัภั้นยสลงเท
ายทะเบี
ยนเห็นสมควรไปยั
งผูรบับหประกั
เอาประกัยนมี
นภัคยําสัแต่ง”ทั้งนี้จะตองใหลดลง
คืนเบี้ยประกั
วนทีา่เทีกิ่นให
แกผูเอาประกั
นภัย ภายในสิ
าวันนันบภัแตยวและผู
ันที่นายทะเบี
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสภายหลั
ินที่เอาประกั
นภัยนั้น ตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
าหนาที่ และให
งการตรวจสอบ
เมื่อพนั
กงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยกสงานเจ
ินที่เอาประกั
นภัยนั้นผมีูเอาประกั
ราคาต่ํานกวภัยา
มีจํ าสนวนเงิ
ิทธิบอกเลิ
สัญญาประกั
คคีภัยนรายนั
้นเสียใหก็ไนดายทะเบี
ภายในสามวั
บแตวันที่ไดารสัับ่ งแจ
าสั่งจากนายทะเบี
ยน ตาม
น ทีก่ เ อาประกั
น ภันยอัมากเกิ
สมควร
ย นมีนอํนัา นาจออกคํ
เปงนคํหนั
สื อ ให ล ดจํ า นวนเงิ
น ที่
พระราชบั
ย พ.ศ.ยนเห็
2535นสมควรไปยั
มาตรา 41 งและมาตรา
ดังกล
าว นภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง
เอาประกันญภัญัยตนัิป้นระกั
ลงเทนวิานทีาศภั
่นายทะเบี
ผูรับประกัน42ภัย(1)และผู
เอาประกั
1.2 หนพายทีส่ขินองผู
เอาประกั
ประกอบด
วย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกั
นภัย า2)หนหน
่เปดเผยข
อความจริ
ไมต่ํากวาราคาทรั
ที่เอาประกั
นภันยนัภั้นย ตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
กงานเจ
าทีา่ ทีและให
ผูเอาประกั
นภัยง
และไม
ถลงขกอสัความอั
นเปนเท็
หน้นาเสี
ที่บยอกกล
าวเมื่อเกิดวินนัาศภั
อกกลาวการโอนวั
ถุที่
มีสิทธิบแอกเลิ
ญญาประกั
อัคจคีภ3)
ัยรายนั
ก็ได ภายในสามวั
บแตย วและ
ันที่ไดร4)ับแจหน
งคําาทีสั่บ่งจากนายทะเบี
ยน ตตาม
เอาประกั
พระราชบันญภัญัยติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว
่ชําระเบี้ยนประกั
นภัย ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ติเรืา่อทีงนี่เป้ไวดเผยข
ดังนี้ อความจริง
1.2 1.2.1
หนาที่ขหน
องผูาทีเอาประกั
ภัย ประกอบด
วย 1) หนาที่ชําระเบี
้ยประกัชนยภับัยญ2)ญัหน
ภัยนั้นาวเมื
คือสั่อญเกิญาซึ
บุคคลคนหนึ
าสินไหมทดแทน
และไมแถลงขอ“มาตรา
ความอัน861
เปนอัเท็นจวาสั3)ญญาประกั
หนาที่บนอกกล
ดวิน่งาศภั
ย และ ่ง4)ตกลงจะใช
หนาที่บคอกกล
าวการโอนวัตหรืถุทอี่
ใช
เงินจํานวนหนึ
เอาประกั
นภัย ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้
บุคคลอีกคนหนึ1.2.1
่งตกลงจะส
ซึ่งเรี้ยยประกั
กวา นเบีภั้ยยประกั
นภัย
หนาทีง่ชเงิํานระเบี
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
มาตรา
กษณะนี
“มาตรา862
861ตามข
อันวอาสัความในลั
ญญาประกั
นภัยนั้ ้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ
คํา่วงให
า “ผู
รับประกั
นภัยย”หากมี
ทานหมายความว
า คูอสยัญางอื
ญาฝ
ายซึ่งตกลงจะใช
หรือใชเงิน้
ใชเงินจํานวนหนึ
ในกรณี
วินาศภั
ขึ้น หรือในเหตุ
่นในอนาคตดั
่งไดรคะบุาสิไนวใไหมทดแทน
นสัญญา และในการนี
่งให ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย
บุจําคนวนหนึ
คลอีกคนหนึ
คําวา “ผู
เอาประกั
ภัย” ทานหมายความว
า คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
มาตรา
862
ตามขอนความในลั
กษณะนี้
า บุาคคูคลผู
ะพึงาไดยซึรับ่งตกลงจะใช
คาสินไหมทดแทนหรื
อรับจํานวนเงิ
ใชเใงิหน
คําวา “ผูรรับับประโยชน
ประกันภั”ย”ทาทนหมายความว
านหมายความว
สัญจญาฝ
คาสินไหมทดแทน
หรือนใช
จํานวนหนึ่งให อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”
ผูเอาประกั
าที่ชําระเบี้ยประกั
เต็มจําายซึ
นวนเงิ
นตามที่ตงเบี
กลงกั
นใหนแกภัผยูรับประกันภัย
คํดังานัว้นา “ผู
เอาประกันนภัภัยจึยง”มีทหานนหมายความว
า คูนสภััญยญาฝ
่งตกลงจะส
้ยประกั
เปนการตอบแทนตามสั
บางสัญญาประกั
ยอาจกํ
หนดเงื
ชําระภายในกํ
คําวา “ผูรญับญาประกั
ประโยชนน”ภัทยานหมายความว
า บุนคภัคลผู
จะพึางได
รับคา่อสินไขให
นไหมทดแทนหรื
อรับาจํหนดระยะเวลา
านวนเงินใชให
อยางชัดเจนแนอนึ
นอน
ชําระเบี
ประกันภันยั้นตามเงื
้น อาจทํ่งาคนเดี
ใหไมยไวกั
ดรนับก็ความคุ
่ง ผูเผลของการไม
อาประกันภัยและผู
รับ้ยประโยชน
จะเป่อนนไขนั
บุคคลคนหนึ
ได” มครอง หรือกระทั่ง
ทําใหสัญญาประกั
บสิ้นไปก็
นภัยนทีภั่มยิไเต็ดกมําจํหนดเงื
้นเอาไว
ดังนัน้นภัยผูระงั
เอาประกั
นภัไยดจึงแต
มีหบนางสั
าที่ชญําญาประกั
ระเบี้ยประกั
านวนเงิ่อนนไขเช
ตามทีน่ตนักลงกั
นใหให
แกผผูเูรอาประกั
ับประกันภัย
ทํเปานการชํ
าระเบี้ยประกันภัญยญาประกั
โดยทันทีนภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
การตอบแทนตามสั
างระยะเวลาเอาประกั
นภัย นสัภัญยญาประกั
ภัยต้นองระงั
ผลของ่ง
อยางชัดเจนแนหากระหว
นอน ผลของการไม
ชําระเบี้ยประกั
ตามเงื่อนนไขนั
อาจทํบสิา้นใหไปไมดไดวรยผลของกฎหมาย
ับความคุมครอง หรือกระทั
การบอกเลิ
กสัญญานั
เองบสิผู้นเอาประกั
ก็ยญังคงมี
หนานทีภั่ชํยาระเบี
นภั่อยนไขเช
ตามสนวนันให
แกผูรใหับผประกั
นภัยนอยูภัดยี
ทําใหสัญญาประกั
นภัย้นระงั
ไปก็ได แตนภับยางสั
ญาประกั
ที่มิได้ยกประกั
ําหนดเงื
้นเอาไว
ูเอาประกั
สํทําหรั
บระยะเวลาเอาประกั
นภัยทีน่ไทีดรับความคุมครองไปแลว
การชํ
าระเบี้ยประกันภัยโดยทั
1.2.2 หนาางระยะเวลาเอาประกั
ที่เปดเผยขอความจริ
แถลงข
ประมวลกฎหมายแพ
งและ
หากระหว
นภัยง สัและไม
ญญาประกั
นภัอยตความอั
องระงับนสิเป้นนไปเท็ดจวยผลของกฎหมาย
หรือผลของ
พาณิ
ชย บัญกญัสัตญิเรืญานั
่องนี้น้ไวเองดังนีผู้เอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี
การบอกเลิ
“มาตรา 865นภัถยาทีในเวลาทํ
าสัญมญาประกั
นภัวย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน
สําหรับระยะเวลาเอาประกั
่ไดรับความคุ
ครองไปแล
การใชเงินยอมอาศั
หรือมรณะของเขานั
้นก็ดี รูแอถลงข
ยูแลวละเว
นเสียนไมเปเปนดเท็เผยข
ความจริง ซึ่งอาจจะไดงและ
1.2.2ยความทรงชี
หนาที่เปพดเผยข
อความจริง และไม
อความอั
จ อประมวลกฎหมายแพ
พาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ
ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี
หรื
อมิไรดับใชประกั
สิทธินภัั้นยภายในกํ
าหนดห
าปนนภัับยแต
ทานวดไม
าสิยทอมทํ
ธินั้นาเปสัญนอัญา
นระงั
จูงใจผู
ใหเรียกเบี
้ยประกั
สูงวขึัน้นทํอีากสัญหรืญาก็
อใหดบี อกป
หรืบอสิวา้นรูไปอยูแลว แถลงขอความนั้น
มาตรา
ยะกรรมเมื
เปนความเท็จไซร
ทานว176
าสัญโมฆี
ญานั
้นเปนโมฆี่อยบอกล
ะ างแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเป
จะใหากงภายในกํ
ลับคืนเชานหนดเดื
นั้นไดกอ็ในหนึ
หไดร่งับนัคบาแต
เสีวยันหายชดใช
ใหแนทน
ถานมิการพ
ไดใชสนิทวิธิสบัยอกล
ที่ผูรับประกั
ภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี
คคลใดไดาหนดห
รู หรือาควรจะได
ยะาสิเมืท่อธิบอกล
ว ใหบสิถ้นือไป
วาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
หรือมิไดใชสิทธิถนาั้นบุภายในกํ
ปนับแตวรันูวทําาการใดเป
สัญญาก็นดี โมฆี
ทานว
นั้นเปนางแล
อันระงั
เปนโมฆะ นับแต
วันที่ได176
รู หรืโมฆี
อควรจะได
รูว่อาเป
นโมฆีางแล
ยะ ว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
มาตรา
ยะกรรมเมื
บอกล
หานมมิ
ใหใชนสวิิทสธิัยเจะให
รียกรกอลังอับนคืเกิ
มตามวรรคหนึ
่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
สูฐานะเดิม ถาเป
การพ
นเชดแต
นนัก้นารกลั
ไดก็ใบหคืไดนรสูับฐคานะเดิ
าเสียหายชดใช
ใหแทน
โมฆียะกรรม ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
มาตรา
างรหรื
อใหนโมฆี
สัตยาบั
เปนโมฆะ นับแต
วันที่ไ178
ดรู หรืการบอกล
อควรจะได
ูวาเป
ยะ นแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งหเปามมิ
นบุใคหคลที
อน”
ใชสิท่มีตธิเัวรีกํยากรหนดได
องอันแเกินดนแต
การกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม ผูเอาประกั น ภัย มีหนา ที่ ตองแถลงขอความจริง อัน เป นสาระสํา คัญ ที่ ตนเองได รับ รูม า หรือไม แถลง
ขอความอันเปนมาตรา
เท็จ ในเวลาทํ
าสัญญาประกั
ผูรับนประกั
นภัยยะกรรม
มิฉะนั้นยอแลมกระทํ
วจะสงาผลทํ
าใหสัญญาประกันภัยตกเป
178 การบอกล
าง หรืนอภัใหยกัสบัตยาบั
แกโมฆี
ไดโดยการแสดงเจตนาแก
คูกรณีน
โมฆี
ซึ่งหากผู
นภั่มยีตมารั
ทราบภายหลั
งจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
อีกฝยาะยหนึ
่ง ซึ่งเปรับนประกั
บุคคลที
ัวกําบหนดได
แนนอน”
ล า งสั ญ ญาประกั
น ภั ย นั้ นนใหภัตยกเป
้ ง แต ต นอก็ความจริ
ไ ด ภายในกํ
า หนดระยะเวลาหนึ
่ ง เดื อนนั
ั น ทีอ่ ทไมราบมู
ผูเอาประกั
มีหนนาโมฆะตั
ที่ ตองแถลงข
ง อัน เป
นสาระสํา คัญ ที่ ตนเองได
รับบรูแต
ม าวหรื
แถลงล
ทีขอ่เปความอั
น เหตุนใเป
นการบอกล
างไดาสัหรืญอญาประกั
ภายในกํนาภัหนดระยะเวลาห
แต้นวแล
ั นทีว่ ทจะส
ํ าสังญผลทํ
ญาประกั
ภั ยนั้ น แต
นเท็จ ในเวลาทํ
ยกับผูรับประกันภัายปมินฉับะนั
าใหสัญนญาประกั
นภัหยากผู
ตกเป รับน
ประกั
มิไดใรชับสประกั
ิทธิบอกล
ง หรืบทราบภายหลั
อใชสิทธิบอกล
างเกินกําหนดระยะเวลาดั
ไว สัสญิทญาประกั
นภัยก็ยังคงมีผล
โมฆียะนซึภั่งยหากผู
นภัยามารั
งจากตกลงรั
บประกันภัยไปแลงวระบุ
อาจใช
ธิตามกฎหมายในการบอก
สมบู
ตอไป น ภั ย นั้ น ให ต กเป น โมฆะตั้ ง แต ต น ก็ ไ ด ภายในกํ า หนดระยะเวลาหนึ่ ง เดื อนนั บ แต วั น ที่ ท ราบมู ล
ล า งสัรญณญาประกั
ทั้งนี้ รายละเอี
ดเพิอ่มภายในกํ
เติมจะขอนํ
าไปกลาวในเรื่อางที
จริตอยางยิน่งภัของคู
ัญญา
ซึ่ง รอยูั บ
ที่เปน เหตุ ใ นการบอกล
างไดยหรื
า หนดระยะเวลาห
ป น่ 2.2
ับ แตหลั
วั นกทีความสุ
่ ทํ าสั ญ ญาประกั
ยนั้ นสแต
หากผู
ในบททีน่ภั2ยมิกฎหมายที
่ยวขาองงกัหรื
บนายหน
นาศภั
ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื
ขอตออายุนภัใบอนุ
าตเปผนล
ประกั
ไดใชสิทธิ่เบกีอกล
อใชสิทาธิประกั
บอกลนาวิงเกิ
นกํายหนดระยะเวลาดั
งระบุไว สัญ่อญาประกั
ยก็ยญังคงมี
นายหน
สมบู
รณาตประกั
อไป นวินาศภัยครั้งที่ 2 (นว. 2)
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเรื่องที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู
อยางที่ 2.3่เกีคํ่ยาวขพิอพงกั
ากษาศาลฎี
เรื่องนการรั
บรูยถึงภายใต
ขอความจริ
ปนสาระสําคัญ่อขอต
เปนอคดี
ที่ผใูเบอนุ
อาประกั
นภันย
ในบทที่ 2ตัวกฎหมายที
บนายหนกาาประกั
วินาศภั
หลักสูงทีต่เรการอบรมเพื
อายุ
ญาตเป
เป
นโจทก
ฟองเรีนยวิกร
องจํยาครั
เลย้งทีผู่ ร2ับ(นว.
ประกั2)นภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
นายหน
าประกั
นาศภั
คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง
อันจะทําให
ัญญาเป
นโมฆีคํายพิะพตามประมวลกฎหมายแพ
ชยมาตรา
นั้น ตาอคังเป
อความจริ
งซึ่งผูนเภัอาย
ตัวสอย
างที่ 2.3
ากษาศาลฎีกา เรื่อง การรังบและพาณิ
รูถึงขอความจริ
งที่เป865
นสาระสํ
ญ เปนนขคดี
ที่ผูเอาประกั
ประกั
นภัฟยรูอองเรียูแยกร
ลวอวงจํ
า าจะเป
จู งใจให
นภัยญเรีญาประกั
ยกเบี้ยนประกั
เปนโจทก
เลย ผูนรเหตุ
ับประกั
นภัย ผใหูรับรับประกั
ผิดตามสั
ภัย นภัยสูงขึ้นอี ก หรือใหบ อกปดไมยอม
ทําสัญญาคําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
าที่บอกกล
่อเกิผดูวิรับนาศภั
ญญัอตใหิเรืบ่องนี
้ไวดดัไม
งนีย้ อม
ประกันภัยรูอ ยู1.2.3
แลววหน
า จะเป
นเหตุาจวเมื
ู งใจให
ประกัย นประมวลกฎหมายแพ
ภัยเรี ยกเบี้ยประกันงและพาณิ
ภัยสูงขึ้นชอียกบัหรื
อกป
ทําสัญญา “มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดขึ้น เพราะภัยมีขึ้นดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา
1.2.3 หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดขึ้น เพราะภัยมีขึ้นดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา
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ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได”
เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยขึ้น ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุถนาั้นมิตไดอปผูฏิรับบประกั
นภัยโดยไม
สวนการใดจะถื
กชาหรื
นั้น ยคงต
งดูาพสิฤติ
การณตามความ
ัติตามบทบั
ญญัติทชี่กักลชาาวมาในวรรคก
อน ผูอรวับาชัประกั
นภัอยไม
อาจเรี
กรอองค
นไหมทดแทน
เพื่อ
เหมาะสมของสถานการณ
ป ้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได”
ความเสียหายอยางใดๆ อันเปเกินดกรณี
แตกไารนั
อย
งไรก็
ีบทบัญญัาตงความเสี
ิอื่นใดของกฎหมายที
วา ผลของการแจ
ลาาชทีา่นีของผู
้จะสเงอาประกั
ผลทําใหนผภัูรับย
เมื่อาเกิ
ดมีตภาม
ัยทีไม
่คุมมครองสร
ยหายใหแกผ่รูเะบุ
อาประกั
นภัยขึ้น ใหงเปเหตุ
นหน
ประกั
ภัยงสามารถปฏิ
ได เพียชงแต
กคาสินไหมทดแทนที
กิดอขึไม้นแก
นเององดู
อันพเนืฤติ่องมาจากการแจ
จะตอนงแจ
เหตุนั้นตอผูเสธความรั
รับประกันบภัผิดยโดยไม
ักชาใหสเรีวยนการใดจะถื
อวาชักชา่เหรื
นั้นตคงต
การณตามความง
เหตุ
ลา ชาดังกลาวไดเทานั้นเปนกรณีไป
เหมาะสมของสถานการณ
แม
ระนัต้นาม
ก็ตาม
ัญญาประกั
นภัยอาจจะตกลงเป
นไขในกรมธรรม
วา าถให
าผูผเูรอาับ
อยากงไรก็
ไมมคูีบสทบั
ญญัติอื่นใดของกฎหมายที
่ระบุนวาเงื่อผลของการแจ
งเหตุปลระกั
าชานนีภั้จยะสก็งไดผลทํ
ประกั
หรือผูรับประโยชน
ไมแบจผิงดเหตุ
ว หรื
หนดระยะเวลา่เกิดใหขึผ้นูรแก
ับประกั
เสธความง
ประกันนภัภัยยสามารถปฏิ
เสธความรั
ได โเพีดยเร็
ยงแต
ใหเอรีภายในกํ
ยกคาสินาไหมทดแทนที
ตนเองนภัอัยนสามารถปฏิ
เนื่องมาจากการแจ
รัเหตุ
บผิลดา ไดชาซึดั่งงคูกลสัญาวได
ญานัเท้นาสามารถกระทํ
าได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบรอย และ
นั้น
ศีลธรรมอันดี ขแม
องประชาชน
ประกั
ยหลายประเภทได
ะบุเปนพิเศษตา งจากกฎหมายในมาตรานี
กระนั้นก็ตามในกรมธรรม
คูสัญญาประกั
นภันยภัอาจจะตกลงเป
นเงื่อรนไขในกรมธรรม
ประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา้
จึประกั
งจําตนอภังพิ
คราะห
่อนไขในแต
บอย
างถีว่ถวหรื
น อภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
ย เหรื
อผูรับเงืประโยชน
ไมลแะฉบั
จงเหตุ
โดยเร็
าที่บอกกลาาวการโอนวั
นภั่ขยัดตในกรณี
ที่ผูเอาประกั
นภัยไดทําขยอบรตกลงทาง
รับผิดได ซึ่งคูส1.2.4
ัญญานั้นหน
สามารถกระทํ
ได เพราะไมตถถุือทเปี่เอาประกั
นขอตกลงที
อหลักกฎหมายเรื
่องความสงบเรี
อย และ
สัศีญลธรรมอั
ญากับบุนคดีคลอื
่
น
อั
น
มี
ผ
ลถึ
ง
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อ
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ถ
า
ในการโอนเช
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนนีน้
ชโมฆะ
องแหดังงภัทีย่ไดเปลี
หรือเพิ่มขึ้นหนักไซร
ทานวชาสัยญมาตรา
ญาประกั
ยนั้นกลายเปนโมฆะ”
บัญ่ยญันแปลงไป
ติไวในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
875นภัวรรคสอง
“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
2.
สิ
ท
ธิ
แ
ละหนนาภัทียไซร
่ของผู
ับประกั
ไปยังผูรับประกั
ทารนว
าสิทธิอนันภัมียอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนนี้
ญาประกั
นวินาศภัหรืยอกํเพิ
าหนดสิ
ทธิแกละหน
่ของผู
ประกันภันยภัไวยนัดั้นงกลายเป
นี้
ชองแหงภัสัยญเปลี
่ยนแปลงไป
่มขึ้นหนั
ไซร ทาาทีนว
าสัญรับญาประกั
นโมฆะ”
2.1 สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได
ลดคสิาทสิธินแไหมทดแทน
หากวรับาราคาแห
2.
ละหนาที่ของผู
ประกันงภัมูยลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัสัยญตามข
อตกลงทางสั
4) สิททธิธิแเละหน
รียกใหาผทีูเ่ขอาประกั
นภัยหาหลั
ญาประกั
นวินาศภัญยญา
กําหนดสิ
องผูรับประกั
นภัยไวกประกั
ดังนี้ น 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกั
สิทธิรในการรั
ทธิ ย7)ประกอบด
สิทธิในการไล
เรียกเงินคืบนชํเฉพาะตามพระราชบั
ญญัสิตทิคธิุมทครอง
2.1นภัสิยทธิ6)ของผู
ับประกับนชวิวนงสิาศภั
วย เ1)บี้ยสิหรื
ทธิอในการขอรั
าระเบี้ยประกันภัย 2)
ี่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย
2.1.1 สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเรื่อง
ดังนี้ ยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
ผูนีป้ไวระสบภั
31 หกาสัมมิ
ใหบริษัทนกระทํ
อันควร และ 9)“มาตรา
สิทธิบอกเลิ
ญญาประกั
ภัย าการดังตอไปนี้
……………………..
2.1.1 สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเรื่อง
นี้ไว ดังนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ”
และพระราชบั
ญัตใิปหระกั
นาศภัายการดั
พ.ศ.งต2535
“มาตรา 31 หญามมิ
บริษนัทวิกระทํ
อไปนีและที
้ ่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ฉบับที่ 2 พ.ศ. ……………………..
2551 บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา
ใหต้ยัวประกั
แทนประกั
นวินาศภั
ยมีสิทนธิรภัับยเบี
้ยประกั
ัทตัวแทนประกันวินาศภัย
(12) รับชํ66
าระเบี
นภัยจากผู
เอาประกั
ลดลงต่
ํากวนภัาจํยาในนามของบริ
นวนที่ตองชําษระ”
อาจทําสัญญาประกั
นภัยในนามของบริ
เมื่อยไดพ.ศ.
รับหนั2535
งสือมอบอํ
ัท
และพระราชบั
ญญัติประกัษนัทวิไดนาศภั
และทีา่แนาจจากบริ
กไขเพิ่มเติมษโดยพระราชบั
ญญัติประกันวินาศภัย
นาศภั
ฉบับที่ 2 พ.ศ. นายหน
2551 บัาญประกั
ญัติเนรื่อวิงนี
้ไว ดัยงหรื
นี้ อพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษ“มาตรา
ัทได เมื่อ66ไดรใหับตหนั
งสือมอบอํนาวินาจจากบริ
ัวแทนประกั
นาศภัยมีสิทษธิัทรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
หนังสืนอภัมอบอํ
านาจของบริ
ใหทําตามแบบที
่นายทะเบียนกําหนด
อาจทําสัญญาประกั
ยในนามของบริ
ษัทษไดัทตามวรรคสอง
เมื่อไดรับหนังสืและวรรคสาม
อมอบอํานาจจากบริ
ษัท
หนังสือมอบอํ
ษัทอพนั
แมมกิไงานของบริ
ดทําตามแบบที
เหตุใบหเบีเสื้ย่อประกั
มสิทธินขภัองย
นายหน
าประกัานนาจของบริ
วินาศภัย หรื
ษัทซึง่นมีายทะเบี
หนาที่เกีย่ยนกํวกัาบหนด
การรัก็บไมเงิเนปนอาจรั
ผูเอาประกันภัษย ัทผูได
รับเมื
ประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกันภัย หรื
ในนามของบริ
่อไดรับหนั
งสือมอบอําปนาจจากบริ
ษัทอบุคคลที่เกี่ยวของ”
ผูหนัรับงสืประกั
นภัายนาจของบริ
มีสิทธิที่จะได
ับชําระเบี้ยประกั
นภัยจากผูเอาประกั
นภัย เป่นนายทะเบี
การตอบแทนตามสั
อมอบอํ
ษัทรตามวรรคสอง
และวรรคสาม
ใหทําตามแบบที
ยนกําหนด ญญา
ประกันภัย หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ
นภัยจะขอรั
บชําระเบีป้ยระกั
ประกั
าจํานวนเบี
ประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน
ผูเอาประกันภัยผูรผูับรประกั
ับประโยชน
ตามกรมธรรม
นภันย ภัหรืยต่อําบุกว
คคลที
่เกี่ยวขอ้ยง”
ตารางกรมธรรมผูปรับระกั
นภัยนมิภัไยดมีทัสิท้งจะต
งรับรชํับาชํระเต็
มจํ้ยาประกั
นวนเงินนภัในคราวเดี
ยว หามแบ
ออกเป
นรายงวด หากมิไญดญา
รับ
ประกั
ธิที่จอะได
าระเบี
ยจากผูเอาประกั
นภัยงเป
นการตอบแทนตามสั
ชําระเงินนภัเอง
ประกั
ย ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่ งมอบอําผูนาจเป
น หนั
อใหนบายหน
าประกั
นวิ นภัาศภั
เขาจํกระทํ
าการแทนก็
ทั้งนี้ ให
นไปตามประกาศ
รับประกั
นภังยสืจะขอรั
ชําระเบี
้ยประกั
ยต่ํายกว
านวนเบี
้ยประกันไภัดยตามที
่ไดตเปกลงกั
นดังระบุไวใน
คณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
เรื
่
อ
ง
หลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ี
ก
าร
และเงื
่
อ
นไขในการเก็
ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิบไดเบีรับ้ย
ประกั
ยสําผูหรัรับประกั
การประกั
ภัยรถยนต พ.ศ.
2551นหนั
และประกาศคณะกรรมการกํ
มการประกอบธุ
รกิอจ
ชําระเงินนภัเอง
นภัยนสามารถมอบอํ
านาจเป
งสือใหพนักงานของตนเองาซึกั่งบมีและส
หนาทีง่เเสริ
กี่ยวกั
บการรับเงิน หรื
ประกั
ย เรื่อางนาจเป
หลักเกณฑ
ารนและเงื
บเงินยเขการจ
ายเงิานการแทนก็
การตรวจสอบและการควบคุ
มภายในของ
กระทัน่ งภัมอบอํ
น หนังวิสืธอีกให
ายหน่อานไขในการรั
ประกันวิ นาศภั
า กระทํ
ได ทั้งนี้ ใหเป นไปตามประกาศ
บริ
ษัทประกันวินาาศภั
พ.ศ.งเสริ
2557
ดวย
คณะกรรมการกํ
กับยและส
มการประกอบธุ
รกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
อนึ
่
ง
สิ
ท
ธิ
ท
่
ี
ผ

ู
ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
จะได
ร
ับชําและประกาศคณะกรรมการกํ
ระเบี้ยประกันภัยเปนการตาางตอบแทนคงยั
มีอยู ถึงแมสัญรญา
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551
กับและสงเสริมงการประกอบธุ
กิจ
ประกันภัยจะสิ
ดลงไปในระหว
างระยะเวลาเอาประกั
ยผลของกฎหมาย
หรือดวยผลของการบอกเลิ
กสัญญา
เรื่อ้นง สุหลั
กเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรันบภัเงิย นดวการจ
ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุ
มภายในของ
ประกั
ภัย แล
กรณี
โดยที2557
่ผูเอาประกั
บริ
ษัทนประกั
นวิวนแต
าศภั
ย พ.ศ.
ดวย นภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกั
ดกําหนดไว
ในกรมธรรม
ประกั
นภัย นหรืภัยอเป
ดังนทีการต
่กําหนดไว
ในบัญญัติของกฎหมาย
แต
อนึ่ง นสิทภัยธิทดัี่ผงูรทีับ่ไประกั
นภัยจะได
รับชําระเบี
้ยประกั
างตอบแทนคงยั
งมีอยู ถึงแมแล
สัญวญา
กรณี
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ธิที่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน
ประกัวนนภัยสํสูาหรั
งเกิบนระยะเวลาที
ไปมาก ภายหลั
งเมื่อได
ประกันภัย แลว2.1.2
แตกรณีสิทโดยที
่ผูเอาประกั
ภัยยังจะตองชํหากว
าระเบีาราคาแห
้ยประกันงภัมูยลตามส
่คุมครองไป
เกิ
นภัยใพินกรมธรรม
สูจนไดวา ปราคาแห
ที่กําหนดเป
นเอาประกั
แลดวความเสี
ใหแกผูรยับหายขึ
ประกั้นนมาแล
ภัย ดัวงทีผูร่ไดับกประกั
ําหนดไว
ระกันภังยมูลหรืประกั
อดังนทีภั่กํายหนดไว
ในบัญนจํญัาตนวนเงิ
ิของกฎหมาย
แลนวภัแตย
ของทรั
กรณี พยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล
2.1.2 สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายขึ้นมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“ถ าคู่เกิ สดัญความเสี
ญาได กยําหาย
หนดราคาแห
ย ไว ผูา รนวนเงิ
ับ ประกั
ชอบที่ จะได ลดจําพร
นวนค
ประกันภัยในเวลาที
ผูรับประกังนมูภัลยประกั
ก็มีสิทนธิภัขอลดจํ
นคนาภัสินยไหมทดแทนลงได
อมกัาบสิคืนนไหม
เบี้ย
ทดแทน
มื่อพินสและดอกเบี
ูจนไดวาราคาแห
ประกันภันยภัตามที
นจํานวนสู
นไปหนัก และคืนาจํไรจาก
านวน
ประกันภัก็ยแสตวเนเกิ
้ยใหแกงมูผลูเอาประกั
ย ทั้ง่ไนีด้เตพืกลงกั
่อปกปนอไวงมินใั้นหเป
ผูเอาประกั
นภังยเกิสามารถแสวงหากํ
เบี
้ยประกันภัยให
ามสวนกั
บทั้งดอกเบีญ้ยญัดวตย”
การประกั
ไดตโดยเป
นไปตามบทบั
ิมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สวนขนาดใดถึ
อเปนราคาสูงงเกิมูนลไปอย
องพิจนารณาด
วยเหตุ
และผลตามควรแก
“ถ
าคู สัญ ญาไดงจะถื
กํา หนดราคาแห
ประกัานงมากนั
ภัย ไว้นผูคงต
 รับ ประกั
ภั ย ชอบที
่ จะได
ลดจํา นวนค าสิกนรณี
ไหม
ความเห็งนมูชอบการโอนวั
ตถุท่ไี่เดอาประกั
ญา เมืก่อผูและคื
เอาประกั
ภัย
ทดแทน ก็แตเมื2.1.3
่อพิสูจนสิไทดธิวใาหราคาแห
ลประกันภัยตามที
ตกลงกันนไวภันยตามข
ั้น เปนอจํตกลงทางสั
านวนสูงเกิญนไปหนั
นจํานนวน
บอกกล
าวการโอนวั
ตถุทวนกั
ี่เอาประกั
นภัย ้ยอัดนวเนืย”่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เบี้ยประกั
นภัยใหตามส
บทั้งดอกเบี
เสียกอนนั้น ผูรสับวนขนาดใดถึ
ประกันภัยก็งจะถื
มีสิทอธิเปพิจนารณาให
งภัยของผู
รับโอนหรือไมกรณี
หาก
ราคาสูงเกิความเห็
นไปอยนาชอบว
งมากนัา้นจะยอมรั
คงตองพิบจความเสี
ารณาดว่ยยเหตุ
และผลตามควรแก
พิจารณายอมรั2.1.3
บแลว สิทธิใตหาคงๆวามเห็
ของผูนเชอบการโอนวั
อาประกันภัยทีตถุ่มทีอยูี่เอาประกั
เดิมตามสั
นภัย จะถูกญโอนมายั
รับโอนตนอภัไปย
นภัญยญาประกั
ตามขอตกลงทางสั
ญา เมื่องผูผูเอาประกั
ในประมวลกฎหมายแพ
และพาณินชภัยย มาตรา
875 วรรคสอง
มิไดญกญาให
ําหนดว
จะตองทํนาชอบ
เปน
บอกกลาวการโอนวัตถุทงี่เอาประกั
อันเนื่องจากข
อตกลงทางสั
แกาผูรการให
ับประกัความเห็
นภัย เพืนชอบนั
่อขอรับ้นความเห็
ลายลั
ษณ้นอักผูษรเท
านั้นนอาจทํ
ได แตคใวามเห็
นทางปฏิ
บัติ ผูารับจะยอมรั
ประกันบภัความเสี
ยมักจะออกใบสลั
กหลั
เปลี่ยนแปลงชื
เสียกอกนนั
รับประกั
ภัยก็มาีสดิทวยวาจาก็
ธิพิจารณาให
นชอบว
่ยงภัยของผู
รับงโอนหรื
อไม หาก่อ
ผูพิเจอาประกั
นภัยบเดิแล
มให
โอนในฐานะผู
นหลักฐาน
อบางกรมธรรม
นภัยออาจ
ารณายอมรั
ว เสิปทนธิชืต่อาผูงๆรับของผู
เอาประกัเอาประกั
นภัยที่มนีอภัยูยเดิคนใหม
มตามสัไวญเปญาประกั
นภัหรื
ย จะถู
กโอนมายังปผูระกั
รับโอนต
ไป
กํในประมวลกฎหมายแพ
าหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในกรมธรรม
ระกันวรรคสอง
ภัยจะตองทํมิไาดเปกนําหนดว
หนังสืาอเท
านั้นคถึวามเห็
งจะมีผนลบั
งคับ้นจะต
เชนนีอ้กงทํ็จําตเปอนง
งและพาณิ
ชย มาตราป875
การให
ชอบนั
ปฏิ
บัตกิใษณ
หถอูกักตษรเท
องครบถ
น ดังนัาด้นวยวาจาก็
หนาที่ตไาดงๆแตของผู
เอาประกั
เดิมก็นจภัะตกมาเป
นของผูเกอาประกั
ยคนใหม่อ
ลายลั
านั้นวอาจทํ
ในทางปฏิ
บัติ ผูนรภัับยประกั
ยมักจะออกใบสลั
หลังเปลีน่ยภันแปลงชื
นเดียวกัน ภัทัย้งเดิ
นี้เมพืให
่อให
ตามสัญญาประกั
นภัยนโดยสมบู
รณไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
ผูเชเอาประกั
เปมนีผชืลผู
่อผูกรพัับนโอนในฐานะผู
เอาประกั
ภัยคนใหม
ดังที่ย่กนแปลงใดๆ
ลาวมาแลว ในกรมธรรม
ถาผูรับประกัปนระกั
ภัยนไดภัใยหจะต
ความเห็
กําหนดใหการเปลี
องทํานเปชอบล
นหนัวงงหน
สือเทาาโดยเขี
นั้น ถึยงนเป
จะมีนผเงืลบั่องนไขไว
คับ เชในนกรมธรรม
นี้ก็จําตอง
ประกั
ว ไมมีคววามจํ
ที่จะต
ความเห็
นชอบในข
นี้กมันก็อีจกะตกมาเป
เชนเดียวกั
นกับการโอนวั
นภัย
ปฏิ
บัตนิใภัหยถอยู
ูก ตแอลงครบถ
น ดังานัเป้นนหน
าทีอ่ตงมาให
างๆ ของผู
เอาประกั
นภัยอเดิ
นของผู
เอาประกัตนถุภัปยระกั
คนใหม
อัเชตนโนมั
าดวญยการรั
บมรดก
หรือโดยผลบั
เดียตวกัิโดยผลบั
น ทั้งนี้เงพืคั่อบใหของกฎหมายว
มีผลผูกพันตามสั
ญาประกั
นภัยโดยสมบู
รณ งคับของกฎหมายอื่น โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับดัโอนให
นผูเอาประกั
ย เชนนนีภั้ ผูยรได
ับโอนนั
้นจะมีนเพีชอบล
ยงสิทวธิงหน
ตามสัาโดยเขี
ญญาประกั
านั้น ในกรมธรรม
งที่กลาเปวมาแล
ว ถาผูนรับภัประกั
ใหความเห็
ยนเปนนภัเงืย่อเทนไขไว
ธิเรียากให
นภัยคหาหลั
น ภายหลั
สัญยญาประกั
นภัยไปแลตถุวปปรากฏว
ประกันภัยอยูแ2.1.4
ลว ไมมสิีคทวามจํ
เปนผทีูเ่จอาประกั
ะตองมาให
วามเห็กนประกั
ชอบในข
อนี้กันงอีจากทํ
ก เชนาเดี
วกันกับการโอนวั
ระกันภัยา
นภัยตองงคํ
พิพากษาใหเปนาบุดควคลล
มละลาย
งและพาณิย มาตรา
วรรคสอง
ก็ให
อัผูเตอาประกั
โนมัติโดยผลบั
คับาของกฎหมายว
ยการรั
บมรดกประมวลกฎหมายแพ
หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอื
่น โดยมิ876
ไดไปเปลี
่ยนแปลง
สิทธิแกผูรับประกั
นภัยในการเรี
ยกใหผนูเอาประกั
กประกั
เพื่อสร
างความมัน่นภัใจแก
สถานะของผู
รับโอนให
เปนผูเอาประกั
ภัย เชนนนีภั้ ผูยรหาหลั
ับโอนนั
้นจะมีนเอัพีนยสมควร
งสิทธิตามสั
ญญาประกั
ยเทาผนัูร้นับประกันภัยวา
ความเสี่ยงภัยที2.1.4
่มีอยูนั้นสิจะมิ
ปลี่ยผนแปลงไป
วผูเอาประกั
ภัยก็เปนงจากทํ
สาระสําาสัคัญญญาประกั
สวนหนึ่นงในการตกลงพิ
จารณาา
ทธิเไรีดยเกให
ูเอาประกัเพราะตั
นภัยหาหลั
กประกันนภายหลั
ภัยไปแลว ปรากฏว
รัผูบเอาประกั
ประกันภันยภัของผู
รับาประกั
นภัยดวเปยนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
ยตองคํ
พิพากษาให
2.1.5
ทธิปฏิเยสธความรั
บผิดนตามสั
ญญาประกั
ถึงแมสเพืัญ่อญาประกั
นภั่นยเกิ
ดขึผ้นูรมาแล
ว แต
สิทธิแกผูรับประกั
นภัยสิในการเรี
กใหผูเอาประกั
ภัยหาหลั
กประกันนอัภันยสมควร
สรางความมั
ใจแก
ับประกั
นภัผยูรวับา
ประกั
ยมียสทีิท่มธิีอปยูฏินเสธการชดใช
าสินไหมทดแทน
จํานวนเงินภันยตามที
กลงกันาคัไวญใหสแวนหนึ
กผูเอาประกั
นภัย หรืจอารณา
ผูรับ
ความเสีนภั่ยงภั
ั้นจะมิไดเปลี่ยคนแปลงไป
เพราะตัหรื
วผูอเอาประกั
ก็เปน่ตสาระสํ
่งในการตกลงพิ
ประโยชน
อบุ ครคลอื
่น ผูน ไ ดภัรยับดความเสี
รับประกันภัหรื
ยของผู
ับประกั
วย ย หายแล ว แต ก รณี เมื่ อผู รับ ประกัน ภั ย สามารถพิสู จ น ไ ดดั ง กรณีต อไปนี้
อันประกอบดว2.1.5
ย 1) ผูสิเอาประกั
นภัยมิไดมบีสผิวดนได
เสียญ
ตามกฎหมาย
างสัญญาประกั
่ตกเปวนแต
โมฆีผูรยับะ
ทธิปฏิเสธความรั
ตามสั
ญาประกันภั2)ย ถึการบอกล
งแมสัญญาประกั
นภัยเกินดภัขึ้ยนทีมาแล
3) ผูเอาประกั
อผูรับประโยชน
ุจริต หรือประมาทเลิ
เลออยนาตามที
งรายแรง
และ
าศภัยเกินดภัขึย้นเนื
ประกั
นภัยมีสนิทภัธิปยฏิหรื
เสธการชดใช
คาสินทไหมทดแทน
หรือจํานนวนเงิ
่ตกลงกั
นไว4)ใหเหตุ
แกผวูเินอาประกั
หรื่อองจาก
ผูรับ
ความไมสมประกอบในเนื
ที่เอาประกั
นภัย ว แต ก รณี เมื่ อผู รับ ประกัน ภั ย สามารถพิสู จ น ไ ดดั ง กรณีต อไปนี้
ประโยชน
หรื อบุ ค คลอื่น้อผูแห ไ ดงรวัับตถุความเสี
ย หายแล
ผูเอาประกั
วนได
ยตามกฎหมายในวั
ตถุที่เอาประกั
นภัย ณ เวลาที
อันประกอบดวย 1) 1)ผูเอาประกั
นภันยภัมิยไดมิมไดีสมวีสนได
เสียเสีตามกฎหมาย
2) การบอกล
างสัญญาประกั
นภัยที่เตอาประกั
กเปนโมฆีนภัยยะ
สั3)ญผูญาประกั
มมอีผผูลผู
พันระหวาทงคู
ญาอประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดขึ้นเนื่องจาก
เอาประกันนภัภัยยก็ไหรื
รับกประโยชน
ุจริสตัญหรื
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย
1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย
หลังจากทํตัาวสัอยญาญาประกั
งนี้ ยอมถือกได
โจทก
ูเอาประกั
นภัยยังมินไภัดยมทรั
ีสวพนได
ยในเหตุ
ระกันภันยภัไวย
งที่ 2.6 คํนาภัพิยพดัากษาศาลฎี
า เรืวา่อง ไม
มีสวผนได
เสียในการประกั
ยสินเสีเป
นคดีที่ผทูเี่ปอาประกั
ในขณะที
เลยรั
นภัยผูรับประกั
สัญญาประกั
และจํ
เปนโจทกฟ่จอํางเรี
ยกรบอประกั
งจําเลย
นภัย ใหนรับภัผิยดระหว
ตามสัาญงโจทก
ญาประกั
นภัยาเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ
ชย มาตรา
โจทกจึงไมมโจทก
ีอํานาจฟ
จําเลยรั
บผิดตามสั
ญาประกั
นภัย นภัยไวแกจําเลย
คําพิงและพาณิ
พากษาศาลฎี
กาที่ 863
4728/2540
ทําสัอญงให
ญาเช
าซื้อรถยนต
พิพญาทซึ
่งเอาประกั
2) การบอกล
ยที่ตผกเป
นโมฆียะนภัเมืย่อยัผูงเมิอาประกั
ภัยเปกป
ดขอความจริ
หลังจากทําสัญญาประกั
นภัยดังนีา้ งสั
ยอญมถืญาประกั
อไดวา นภัโจทก
ูเอาประกั
ไดมีสวนนได
สียในเหตุ
ที่ประกังนอันภัเป
ยไวน
สาระสํ
าคัญ่จําหรื
อแถลงข
าใหผูรับนประกั
นภัยาตกลงรั
ประกัานเลย
ภัยดจึวยความสํ
ในขอมูลดังกลาว
ในขณะที
เลยรั
บประกัอความเท็
นภัย จสัญจนทํ
ญาประกั
ภัยระหว
งโจทกบและจํ
งไมผูกพัานคัคูญสผิัญดญาตามประมวล
ผลตามกฎหมายจะทํ
าใหชยสัญมาตรา
ญาประกั
ยตกเป
นโมฆี
ะ ผูรับอประกั
ภัยมีบสผิิทดธิตามสั
ปฏิเสธความรั
บผินดภัดยวยการบอกลางได
กฎหมายแพงและพาณิ
863นภัโจทก
จึงไม
มีอํายนาจฟ
งใหจํานเลยรั
ญญาประกั
ภายในระยะเวลาหนึ2)่งเดืการบอกล
อน เมื่อทราบมู
ลที่จะเปนภัเหตุ
บอกล
างได
แตวันทํงาอัสันญเปญาน
างสัญญาประกั
ยทีใ่ตหกเป
นโมฆี
ยะ หรื
เมื่อผูภายในระยะเวลาห
เอาประกันภัยปกปาดปขนอับความจริ
ประกั
ญาประกั
นภัยนั้นจจะกลายเป
งไปตั้งแต
วันเริ่มนทํภัายสัดญวยความสํ
ญาประกัานคัภัญยผิทัดนในข
ที อมูลดังกลาว
สาระสํนาภัคัยญนั้นหรืสัอญแถลงข
อความเท็
จนทําใหผนูรโมฆะย
ับประกัอนนหลั
ภัยตกลงรั
บประกั
อาประกั
นภันยภัยหรืตกเป
อผูรนับโมฆี
ประโยชน
ุจริต หรื
นเลออยาบงรผิาดยแรง
ตามประมวล
ผลตามกฎหมายจะทํ3)าใหผูสเัญ
ญาประกั
ยะ ผูรับทประกั
นภัอยประมาทเลิ
มีสิทธิปฏิเสธความรั
ดวยการบอกล
างได
กฎหมายแพ
งและพาณิ่งเดื
ชยอนมาตรา
879 วรรคหนึ
่งบัญใญัหบติวอกล
า างได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ภายในระยะเวลาหนึ
เมื่อทราบมู
ลที่จะเป่ง นซึเหตุ
“ผูรับประกั
ไมตองรับผินดโมฆะย
ในเมือ่ นหลั
ความวิ
นาศภั
่งไดระบุนไวภัใยนสั
ประกันภัยนั้น สัญญาประกั
นภัยนนัภั้นยจะกลายเป
งไปตั
้งแตยวหรื
ันเริอ่มเหตุ
ทําสัอญื่นซึญาประกั
ทันญทีญานั้นไดเกิดขึ้น
เพราะความทุจริต หรื3)อความประมาทเลิ
เลออย
ายแรงของผู
นภัย หรือนผูเล
รับอประโยชน
” ตามประมวล
ผูเอาประกันภัยนหรื
ผูรับางร
ประโยชน
ทุจริเตอาประกั
หรือประมาทเลิ
อยางรายแรง
ใหสชิทย ธิมาตรา
แกผูรับ879
ประกัวรรคหนึ
นภัยสามารถปฏิ
กฎหมายแพงและพาณิ
่ง ซึ่งบัญญัเสธความรั
ติวา บผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย
หรือเหตุอยางอื่นตามที
เจตนาทุ
หรืยอการกระทํ
ออย้นาได
งรเากิยแรง
“ผูร่ตับกลงกั
ประกันนนัภั้นยเกิไมดตขึอ้นงรัโดยการมี
บผิด ในเมื
่อความวิจรินตาศภั
หรือเหตุอาื่นโดยประมาทเลิ
ซึ่งไดระบุไวในสันญเลญานั
ดขึ้น
ของผู
เอาประกัจนริตภัยหรืหรือความประมาทเลิ
อผูรับประโยชนไนมเล
วาอโดยคนใดคนหนึ
่ง หรืเอาประกั
อทั้งคู นภัย หรือผูรับประโยชน”
เพราะความทุ
อยางรายแรงของผู
กใหอสนอื
งทําความเข
าใจกับความหมายของคํ
ที่เกี่ยวข
องในมาตรานี
้เสียหากพิ
กอน สแต
ิทธิ่นแกจํผาูรตับอประกั
นภัยสามารถปฏิ
เสธความรับผิดาตามสั
ญญาประกั
นภัยได
ูจนเนืได่อวงจาก
าภัย
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
าหนดคํเาจตนาทุ
นิยามเอาไว
ยาองชัการกระทํ
ดเจน จึงาจํโดยประมาทเลิ
าตองอาศัยแนวทางคํ
าพิาพงรากษามา
หรือเหตุอยางอื่นตามที
่ตกลงกันชนัย้นมิไเกิดดมขึีก้นารกํ
โดยการมี
จริต อหรื
นเลออย
ายแรง
พิของผู
จารณาประกอบเป
เอาประกันภัย นหรืเกณฑ
อผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู
คํกาอวนอื
า “ทุ
มีคาวามหมายถึ
ง การกระทํ
าโดยเจตนาาทีเพื่เกี่อ่ยแสวงหาประโยชน
นภัย
่น จํจาริตตอ”งทํ
ความเขาใจกั
บความหมายของคํ
วของในมาตรานี้เจสีากสั
ยกอญนญาประกั
แตเนื่องจาก
โดยไม
ถูกตองตามกฎหมาย
ยกตัชวยอย
งเผาทรัอยพายงชัสินดทีเจน
่เอาประกั
ย การจั
ดฉากอุบาพิัตพิเหตุ
รถชน
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
มิไาดงเช
มีกนารกํการลอบวางเพลิ
าหนดคํานิยามเอาไว
จึงจําตนอภังอาศั
ยแนวทางคํ
ากษามา
การฉ
อฉลดวยการสรนาเกณฑ
งพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน
พิจารณาประกอบเป
คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
างที่ 2.7 คําพิยกตั
พากษาศาลฎี
า เรื่อง ทุจริต เปงนเผาทรั
คดีที่ผพูเอาประกั
นภัยเปนโจทก
ฟองเรี
ยกรอบงจํัตาิเหตุ
เลยรถชน
ผูรับ
โดยไมถูกตัตวออย
งตามกฎหมาย
วอยางเชนกการลอบวางเพลิ
ยสินที่เอาประกั
ภัย การจั
ดฉากอุ
ประกั
ภัย ให
รับผิดตามสั
ญญาประกั
นภัยจ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน
การฉอนฉลด
วยการสร
างพยานหลั
กฐานเท็
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1ตัวผูอย
รับาประกั
นภัยคําขณะเอาประกั
ววนาคดี
เปทนี่ผอาคารสองชั
เพืน่อโจทก
ไดมูลฟคอาประกั
งขึา้นเลย
นั้น ผูเปรับน
งที่ 2.7
พิพากษาศาลฎีนกภัายเรืโกดั
่องงทุดังจกล
ริตาเป
ูเอาประกันภั้นยเป
งเรียกรนอสูงจํ
การปฏิ
ิดเงืร่อับนไขในกรมธรรม
ประกันนภัภัยย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1
ประกันบภััตยิผให
ผิดตามสัญญาประกั
ที่มีตอผูเอาประกั
นภัย เปนอันกาที
ลบล่ 757/2538
างไป เมื่อผูเอาประกั
นภัยแสดงรายการอั
นเท็จเพื้น่อเดี
จะได
าซึโ่งจทก
ประโยชน
าม
คําพิพากษาศาลฎี
โกดังของโจทก
ที่ถูกเพลิงไหมเนปเปนอาคารชั
ยว มแต
แจงเท็ตจแก
กรมธรรม
นการฉ
าเลยที่ 1 จํนาภัเลยที
ไมาตววองรั
บผินดอาคารสองชั
ใชคาสินไหมทดแทนให
โจทกนสูงขึ้นนั้น เปน
จําเลยที่ 1 และเป
ผูรับประกั
นภัยอฉลจํ
ขณะเอาประกั
ยโกดั่ 1งดัจึงงกล
า เป
้น เพื่อไดมูลแคกาประกั
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เมื่อผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพื่อจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 81

2/28/2563 BE 9:08 PM

2-26

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-26

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําขึ้นโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี
ตามวิสัย และพฤติการณ
และผู
กระทําอาจใช
ความระมั
งเชนวานั้นไดนเลแตอหอยาได
หเพียงพอไม
ในการพิ
จารณาทํ
าความเข
าใจคําดวระวั
า “ประมาทเลิ
างรใชาใยแรง”
นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่

จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง
อยางทีเจตนา
่ 2.8 คํแตาพิกพระทํ
ากษาศาลฎี
กา เรื่อง ความประมาทเลิ
เลอ เปนคดีซึท่งี่ผบุูรคับคลในภาวะเช
ประกันภัยรถยนตคั
อา
การกระทํตัาวโดยไม
าขึ้นโดยปราศจากความระมั
ดระวังนตามสมควร
นนั้นจักนตทีอ่เงมี
ประกั
เปนโจทก
ฟองเรี
ยกรกอระทํ
งจําเลย
อูผูคครอบครองรถยนต
ตามวิสนัยภัยและพฤติ
การณ
และผู
าอาจใช
วามระมัดระวังเชคนันวนัานั้น้นให
ไดรับแตผิหดฐานละเมิ
าไดใชใหเดพียงพอไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอตัมที
่อูขาองจํ
เลยทีคํ่ า2พิพรถยนต
จึงอยูกใานความครอบครองของจํ
จะตนอภังเก็
บรักษาไว
วอย
งที่ า2.8
ากษาศาลฎี
เรื่อง ความประมาทเลิานเลยที
เลอ ่ เป2 นจํคดีาเลยที
ที่ผูรับ่ 2ประกั
ยรถยนตคั
นทีใ่เนที
อา่
ปลอดภั
้งตนอโจทก
งใชคฟวามระมั
ดระวั
เพื่อมิใหสูญหายคันการที
่ 2 นํารถยนต
ประกันภัยยทัเป
องเรียกร
องจํงาตามสมควร
เลย อูผูครอบครองรถยนต
นั้น ให่จํารเลยที
ับผิดฐานละเมิ
ด ไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไม
ั้วรอบขอบชิกดาทีและไม
ไดจัดใหโจทก
มีผูดูแรับลรัประกั
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ชค่อวามระมั
ดระวั่ ง2ตามสมควร
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ปองกันมิใหรถยนตสูญหาย
แม่ จ2ําเลยที
่ 2 ได
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ให
า จํามเลยที
่ 2 ไดใชคดวามระมั
งตามสมควรเพื
่อปองกันนัมิบใหไดรถยนต
ูญหาย และการทีน่ไเลมเอคยมี
รถยนต
หนเาห็อูน วโดยไม
ีรั้วรอบขอบชิ
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ป
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เมื
่
อ
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สูญหาย
และโจทก
ได
แต
เ
ป
น
การกระทํ
า
ซึ
่
ง
บุ
ค
คลพึ
ง
คาดหมายได
ว

า
อาจก
อ
ให
เ
กิ
ด
ความเสี
ย
หายขึ
้
น
และหากใช
ค
วามระมั
ด
ระวั
ง
แม
เ
พี
ย
ง
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เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย
สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา
ตั
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่อง ความประมาทเลิ
ออยา้นงรและหากใช
ายแรง เปนคคดี
ที่ผูเสียดหาย
แตเปนการกระทําซึ2.9
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นอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย
เลินเลออยางรายแรง
คํตัาวพิอยพาากษาศาลฎี
่ 5296/2540
บรถดวยความเร็
สูงบนถนนที
ื่น นเพราะผิ
งที่ 2.9 คําพิกพาทีากษาศาลฎี
กา เรืจํ่อางเลยขั
ความประมาทเลิ
นเลอวอย
างรายแรง่ลเป
คดีที่ผูเวสีจราจรเป
ยหาย เปยนกโจทก
และมี
วแซงรถยนต
คันอืให
่นล้รําับเขผิาดไปในช
องเดิ
รถสวนชนรถที
นสวนทางมา
เปนการขับรถ
ฟองเรีเยศษดิ
กรอนงจํตกอยู
าเลยทั่วผูไป
ขับแล
รถยนต
คันที่กอเหตุ
ฐานละเมิ
ด นโดยศาลเห็
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บรถดวยความประมาท
ดเลิวนยความประมาทเลิ
เลออยางรายแรง นเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทโี่ ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
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ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทโี่ ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
โจทก
่ 2 นัส้น4พอถื
เปนเหตุ
ใหรับโทษสถานเบาได
ไมอาจถื
รอการลงโทษให
ผูใหญรไวดมที
รับ่อั1นและที
ตรายสาหั
คน อและถึ
งแกปครานี
วามตายในวั
นเกิดเหตุ 4 คนแตโดยที
่ผูไดอรบั เปอันนเหตุ
ตรายสาหั
ส รายโจทกไดรวเพราะ
มที่ 2
ไม
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าจชดเชยกั
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ความสู
ญ
เสี
ย
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งของผู
าย
ไดรับบาดเจ็บถึงขั้นกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจําตเลย
และผูไดรับบาดเจ็
บได ทัจ่ ้งําเปเลยชดใช
นเรื่องทีค่จาําเสี
เลยต
องรับผิเพีดยในทางแพ
งอยูแลววยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
ในสถานหนั
ก สวนการที
ยหายแต
งบางสวนและช
โจทกรวมที่ 1 และที่ 2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานีใหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาติพี่นองของผูตาย
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเรื่องที่จําเลยตองรับผิดในทางแพงอยูแลว
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เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ขึ้นโดยผูเอาประกันภัเนืย ่อหรืงจากการทุ
อผูรับประโยชน
ดวยเหตุานโดยเจตนา
ี้ ผูรับประกัและความประมาทเลิ
นภัยจึงสามารถปฏิเสธความรั
ได แตจนะตการ
อง
จริตเปเนองการกระทํ
นเลออยาบงรผิดายแรงเป
ตีความอย
งครันดเจตนาแล
วา จะตองเป
การกระทํ
นภัยประกั
หรือนผูภัรับยทุประโยชน
โดยตรงเท
้น มิใชเพีมิยฉงเป
กระทํ
าที่เกืาองเคร
บจะเป
ว จึนงไม
ถือเปนอุาของผู
บัติเหตุเอาประกั
ที่กรมธรรม
กฉบับจะให
ความคุามนัครองได
ะนั้นน
การกระทํ
จาง หรืสองบเรี
ตัวแทนแต
หรือในกรณี
ของนิตนิบดีุคขคล
ผูเอาประกันภัเมืย่อหรื
รับกประโยชน
ากัด้
แลวจะกอาใหของลู
เกิดกความไม
ยบรอยอยหรืางใด
อกระทบต
อศีลธรรมอั
องประชาชนได
เกิอดผูเหตุ
ารณในลัจกะจํ
ษณะนี
อยู
พียงบุเอาประกั
คคลผูมีอนําภันาจกระทํ
านั้นนเช
เปนตนเสธความรับผิดได แตจะตอง
ขึ้นเโดยผู
ย หรือผูราับการแทนนิ
ประโยชนตเิบองุคคลเท
ดวยเหตุ
ี้ ผูนรับกรรมการผู
ประกันภัยจจึัดงการ
สามารถปฏิ
ภายใต
พระราชบั
ญญัตเิคอาประกั
ุมครองผูนปภัระสบภั
พ.ศ.โ2535
ไดบาัญนั้นญัตมิิไใวชเเปพีนยพิงเป
เศษน
ตีความอยางเครงครัอย
ดวาางไรก็
จะตดอี งเป
นการกระทํ
าของผู
ย หรือผูยรจากรถ
ับประโยชน
ดยตรงเท
ในมาตรา
ผูรกับจประกั
อาจยกเอาความทุ
ริต หรือของนิ
ความประมาทเลิ
นเลออยนภัางร
ายแรงของผู
เอาประกั
การกระทํา17
ของลู
าง หรืนอภัตัยวไม
แทนแต
อยางใด หรือจในกรณี
ติบุคคล ผูเอาประกั
ยหรื
อผูรับประโยชน
จะจํนาภักัดย
มาเป
อสู เพืมีอ่อําปฏิ
เสธความรั
บผิดในการจ
ยคาเสีานัยหายเบื
งตนใหแกผจูปัดระสบภั
อยูเพีนยขงบุอคตคลผู
นาจกระทํ
าการแทนนิ
ติบุคาคลเท
้น เชน ้อกรรมการผู
การ เปนยมิตไนด อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญัอย
ตขิ าองประมวลกฎหมายแพ
ชยดังกลปาระสบภั
วขางตยนจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
งไรก็ดี ภายใตพระราชบังและพาณิ
ญญัติคุมครองผู
4) เหตุ
ยเกิดขึ้นเนื่องจากความไม
สมประกอบในเนื
ี่เอาประกันเอาประกั
ภัย สํานหรัภับย
ในมาตรา 17 ผูรับประกั
นภัวยินไมาศภั
อาจยกเอาความทุ
จริต หรือความประมาทเลิ
นเล้อแห
ออยงวัาตงรถุาทยแรงของผู
มาตรา
งและพาณิ
ชย ให
ผิดตาม
มาเปนข879
อตอวรรคสองของประมวลกฎหมายแพ
สู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายค
าเสียหายเบื
้องตสิทนธิใหแกแผกูรผับูปประกั
ระสบภันภัยยมิสามารถปฏิ
ได อันทําใหเมสธความรั
ีผลบังคับบแตกต
าง
สัออกไปจากบทบั
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ยได
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ง
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ง
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ที่
ญัตขิ องประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน
จะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
อโดยปกติ
ตถุนั้นสเอง
ทั้งนี้ เนื่องดว้อยคํ
ที่เอาประกั
อาจบ
4) เหตุวหรืินาศภั
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เนื่องจากความไม
มประกอบในเนื
แหางววัาต“วั
ถุทตี่เถุอาประกั
นภัยนภัยสํ”าหรั
เป
นบุคคล
อทรัพยสินก็ได กรณีของความไมงสและพาณิ
มประกอบของวั
่งเปนบุคคลเสธความรั
จึงหมายความถึ
มาตรา
879หรืวรรคสองของประมวลกฎหมายแพ
ชย ใหสิทตธิถุแทกี่เผอาประกั
ูรับประกันนภัภัยยซึสามารถปฏิ
บผิดตามง
เรื
ญหาสุนขภาพ
งกาย สวนของทรั
พยสินจะหมายถึ
การลุกนไหม
วเองของพืชผลทาง
สัญ่องป
ญาประกั
ภัยไดความไม
หากพิสสูจมบู
นไรดณวาของร
เกิดาจากความไม
สมประกอบของวั
ตถุที่เงอาประกั
ภัยดวซึยตั่งหมายความถึ
ง สิ่งที่
การเกษตรบางประเภท
เป
น
ต
น
จะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
ของความไม
สมประกอบของวั
ตถุทตี่เอาประกั
นภัยนนัภั้นยตซึอ่งงเป
หายโดยตรงทีง่
เปนบุคคล หรือทรัพอนึ
ยส่งินก็กรณี
ได กรณี
ของความไม
สมประกอบของวั
ถุที่เอาประกั
เปนนบุความเสี
คคล จึยงหมายความถึ
เกิ
จากความไม
สมประกอบของวั
อาประกั
านั้นพยถสาเกิ
ดจากความเสี
ยหายโดยอ
มจากภั
ยอื่นทีช่คผลทาง
ุมครอง
เรื่อดงป
ญหาสุขภาพ
ความไมสมบูรตณถุทขี่เองร
างกายนภัสยวเองเท
นของทรั
ินจะหมายถึ
ง การลุ
กไหมดอวยตั
วเองของพื
ผูการเกษตรบางประเภท
รับประกันภัยจะไมสามารถปฏิ
เปนตน เสธความรับผิดได
ตัอนึวอย
างเชขนองความไม
เม็ดมันสําสปะหลั
ง เมื่อกองรวมกั
จะเกิดการถ
นออกมายหายโดยตรงที
จนถึงระดับที่่
่ง กรณี
มประกอบของวั
ตถุทนี่เอาประกั
นภัยานัยเทความร
้น ตองเปนอความเสี
ทํเกิาดใหจากความไม
เกิดไฟลุกไหม
ขึ้นมาเองได ไฟไหม
จากสาเหตุ
ี้จะไมาคนัุม้นครองให
ภายใตกรมธรรม
ประกันอมจากภั
อัคคีภัยยสํอืา่นหรั
อก
สมประกอบของวั
ตถุที่เอาประกั
นภัยนเองเท
ถาเกิดจากความเสี
ยหายโดยอ
ที่คบุมสต็
ครอง
าปะหลันภังทีย่เจะไม
อาประกั
นภัยไว เเพราะเกิ
ผูมัรนับสํประกั
สามารถปฏิ
สธความรัดบขึ้นผิเนื
ดได่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหม
ต็อดกมั
ปะหลังงเมื
นี้จ่อนได
รับความเสี
รับความคุ
มครองตามกรมธรรม
ตัวอยางเชนสเม็
มันนสํสําาปะหลั
กองรวมกั
นจะเกิยหาย
ดการถก็จาะได
ยเทความร
อนออกมา
จนถึงระดับที่
ประกั
น
อั
ค
คี
ภ
ั
ย
นั
้
น
เพราะไฟไหม
ใ
นกรณี
ห
ลั
ง
มิ
ไ
ด
เ
กิ
ด
ขึ
้
น
จากตั
ว
วั
ต
ถุ
น
้
ั
น
เองดั
ง
ในกรณี
แ
รก
อย
า
งไรก็
ต
าม
กไหม
ทําใหเกิดไฟลุกไหมขึ้นมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําการลุ
หรับสต็
อก
ขึมั้นนมาเองตามธรรมชาติ
ข
องเม็
ด
มั
น
สํ
า
ปะหลั
ง
นี
้
สามารถขยายความคุ

ม
ครองเพิ
่
ม
เติ
ม
ได
ภ
ายใต
ภ
ั
ย
เพิ
่
ม
ที
่
เ
รี
ย
กว
า
“ภั
สําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดขึ้นเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหมย
การระอุ
” จึยงงลุถือกเป
นการที่ไดทําความตกลงกั
นไวเปงนนีอย
างอืร่นับซึความเสี
่งถือวา ยทํหาย
าไดไก็มจขะได
ัดตอรหลั
กกฎหมายเรื
่องความไมสงบ
จากขางเคี
ลามมาเผาไหม
สต็อกมันสําปะหลั
้จนได
ับความคุ
มครองตามกรมธรรม
เรี
ยบรนออัยและศี
นดีของประชาชน
ประกั
คคีภัยลนัธรรมอั
้น เพราะไฟไหม
ในกรณีหลังมิไดเกิดขึ้นจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหม
2.1.6
สิ
ท
ธิ
ใ
นการรั
งสิทธิงนีประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย่มเติ
บัญมญัไดตภิเรืายใต
่องนีภ้ไวัยเพิ
ดัง่มนีที้ ่เรียกวา “ภัย
ขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเม็ดมันบสํชาวปะหลั
้ สามารถขยายความคุ
มครองเพิ
880่ไดถทาําความวิ
นาศภัยนนัไว้นเได
้น เพราะการกระทํ
รับประกันสภังบย
การระอุ” จึงถื“มาตรา
อเปนการที
ความตกลงกั
ปนเกิอยดขึางอื
่น ซึ่งถือวา ทําไดาไของบุ
มขัดตคอคลภายนอกไซร
หลักกฎหมายเรื่อผูงความไม
ไดยใบร
ชคอายและศี
สินไหมทดแทนไปเป
นจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
เรี
ลธรรมอันดีของประชาชน
ประโยชน ซึ่งมี2.1.6
ตอบุคคลภายนอกเพี
้น ทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
สิทธิในการรับยชงนัวงสิ
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดขึ้น เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย
ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น”
ถถาาวิผูนรับาศภั
ยเกินดภัจากบุ
แตผูเอาประกั
ยมิไดวไปเรี
ประกั
ยไดใคชคลภายนอก
คาสินไหมทดแทนไปแต
เพีนยภังบางส
นไซรยกรทอางเอาจากบุ
นหามมิใหผคูรคลภายนอกผู
ับประกันภัยนักระทํ
้นใชสาผิิทดธิ
กลั
บมาเรีใหยกร
ประกัเอาประกั
นภัยแทนนภัและผู
นภัยเห็นวในการที
า เหตุท่เี่เขาจะเรี
กิดขึ้นนัย้นกร
อยูอภงเอาค
ายในเงืาสิ่อนนไขความคุ
มครอง
ของตน
เสื่อองเอากั
มเสียสิบทผูธิรขับองผู
ย หรืรอับผูประกั
รับประโยชน
ไหมทดแทนจาก
จึบุงคได
ชดใชคาสินเพืไหมทดแทนให
แกผูเนอาประกั
คลภายนอก
่อเศษแหงจํานวนวิ
าศนั้น” นภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ
รับชวงสิทธิของผู
ย ไปไล
เบี้ยเอาคาสิแตนไหมทดแทนกลั
มาจากบุ
คคลภายนอกผู
กระทําความผิ
ถาวิเอาประกั
นาศภัยเกินดภัจากบุ
คคลภายนอก
ผูเอาประกันภัยมิบไคืดนไปเรี
ยกรองเอาจากบุ
คคลภายนอกผู
กระทํดานัผิ้นด
ตามจํ
านวนเงิ
ที่ตนไดบชผูดใช
คาสินนไหมทดแทนไปนั
กลับมาเรี
ยกรอนงเอากั
รับประกั
ภัยแทน และผูรับ้นประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดขึ้นนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ
างที
่ 2.10 คํนาภัพิยพากษาศาลฎี
กาาเรืสิน่องไหมทดแทนกลั
สัญญาประกันบวิคืนนาศภั
ยรับชควงสิ
ทธิได เปนคดี
ที่ผูราับความผิ
ประกัดนนัภั้นย
รับชวงสิทตัธิวขอย
องผู
เอาประกั
ไปไลเบี้ยเอาค
มาจากบุ
คลภายนอกผู
กระทํ
ซึตามจํ
่งรับชานวนเงิ
วงสิทธินจทีากผู
เอาประกั
เปนโจทกฟองเรี้นยกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย
่ตนได
ชดใชคนาภัสินย ไหมทดแทนไปนั
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินตัของคนเดิ
ยหากไดกพาามา
หองพัยรักบ48
หอทงธิมีไดทางเข
ออกเพี
งทางเดี
วอยางทีน่ ทางหรื
2.10 คํอาแขกอาศั
พิพากษาศาลฎี
เรื่องโรงแรมของจํ
สัญญาประกัาเลยมี
นวินาศภั
ชวงสิ
เปนาคดี
ที่ผูรับยประกั
นภัยยว
มีซึ่งพรันับกชงานปฏิ
ัติหนเอาประกั
าที่ 2 นคนภัยอ.เปนทํโจทก
าหนฟาอทีงเรี
่เปนยกร
พนัอกงจํงานรั
าหนาที่เปดหองพักใหแขก
วงสิทธิจบากผู
าเลยกษาความปลอดภั
ผูกระทําละเมิด ใหย รและทํ
ับผิดตามกฎหมาย
ทางเขาออกของโรงแรมไม
กลอเลื่อน ไมจํมาีไมเลยประกอบธุ
กั้นรถเขาออกรกิมีจเโรงแรมจึ
พียงปอมยาม
า ขณะ อ. ไปเป
คําพิพากษาศาลฎีมีแกผงเหล็
าที่ 10154/2558
งมีหนเชาทีน่ตนีอ้ แสดงว
งรักษาความปลอดภั
ยในด
หอพงพัยสกินใหของคนเดิ
แขกจะไมนมทางหรื
ีพนักงานรั
กษาความปลอดภั
หรือดูหแอลรั
คงมีเพียยงทางเดี
งพนักงาน
ทรั
อแขกอาศั
ยหากไดพามายคอยตรวจตรา
โรงแรมของจําเลยมี
งพักกษาความปลอดภั
48 หอง มีทางเขยาออกเพี
ยว
คนเดียบวประจํ
เตอรทํลางทะเบี
าพักกงานรั
ซึ่งยกอษาความปลอดภั
มเปนที่ประจักษยวาและทํ
บุคคลดั
ษา
มีเก็พบนัเงิกนงานปฏิ
ัติหนาาทีอยู
่ 2ที่เคาน
คน อ.
หนาทีย่เนเข
ปนพนั
าหนงกล
าทีา่เวไม
ปดหออาจดู
งพักแลรั
ใหแกขก
ความปลอดภั
ยใหแกลูกคามไดีแผงเหล็
คงทํากไดลอเพีเลืย่องอํนาไม
นวยความสะดวกในการเข
เทานั้นเชนทันี้งการขั
บรถเข
าออกโรงแรม
ทางเข
าออกของโรงแรมไม
มีไมกั้นรถเขาออก มีเพียางปพัอกมยาม
้ แสดงว
า ขณะ
อ. ไปเปด
สามารถกระทํ
า
ได
โ
ดยง
า
ย
เพราะไม
ม
แ
ี
ผงกั
น
้
และจํ
า
เลยก็
ไ
ม
ไ
ด
จ
ด
ั
ให
ม
ว
ี
ธ
ิ
ร
ี
ั
ก
ษาความปลอดภั
ย
วิ
ธ
ี
อ
่
ื
น
ใด
ทํ
า
ให
ค
นร
ายเขกงาน
ามา
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนั
ภายในห
องพักยของแขกที
อาศัลยงทะเบี
ไดโดยงยานเข
ย แม
ร. จะล็
งลูกงบิกลดประตู
อง โดยไม
ได
เก็
บเงินคนเดี
วประจําอยู่เขทาี่เมาพั
คานกเตอร
าพัดกาบตํ
ซึ่งายรวจ
อมเปส.นทีกับ่ประจั
กษวอากเพี
บุคยคลดั
าวไมอหาจดู
แลรักษา
ล็อกกลอนประตู
กรูปาตัไดวเยูพีทยั้งงอํ
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ุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็าไพัมกใชเทเรืา่อนังผิ้น ดปกติ
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จัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภั
ยวิธกีอารรั
ื่นใดกษาความปลอดภั
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งพักของแขกที
ามาพักอาศั
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ดประตู
ได
ป.พ.พ.
มาตรา
674
เมื
อ
่
โจทก
ผ
ร

ู
บ
ั
ประกั
น
ภั
ย
จ
า
ยค
า
สิ
น
ไหมทดแทนให
แ
ก
ผ
ร

ู
บ
ั
ประโยชน
ไ
ปตามสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
แล
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ญญัตไิคปตามสั
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ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได
แล ว ให แ ก ผู ป ระสบภั ย ตามแต กรณี สามารถรั บ ช ว งสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ของ
บุคคลภายนอก2.1.7
หรือเกิสิดทขึธิ้นใเพราะความจงใจ
นเลออยางรายแรงของเจ
ของรถปผูระสบภั
ขับขี่รถยจากรถ
ผูซึ่งอยู
นการไลเบี้ย หรือหรืเรีอยความประมาทเลิ
กเงินคืนเฉพาะตามพระราชบั
ญญัติคุมาครองผู
ในรถ
หรือเท
เรียากให
ูประสบภัยคืน31เงิบันญ
ที่ไญัดตริใับหชํผาูรระไปแล
่องจากความคุ
มครองตามพระราชบั
ญญัติคุมครอง
พ.ศ. 2535
นั้น ผโดยในมาตรา
ับประกันวภัไดยซึเนื่งได
จายคาเสียหายเบื
้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
ผูแลปวระสบภั
2535กรณี
หรือที่เรีสามารถรั
ยกทั่วไปวบาชการประกั
นภัยรถยนต
ภาคบั
งคับนั้ดนขึมี้ นลจากการกระทํ
ักษณะคลายกับา ของ
การ
ให แ ก ผยู ปจากรถ
ระสบภัพ.ศ.
ย ตามแต
ว งสิ ท ธิ ใ นกรณี
ที่ ค วามเสี
ย หายเกิ
ประกั
นภัยค้ําจุนหรืซึอ่งเกิ
จําดตขึอ้นงพิ
สูจนความรับผิดหรืของผู
เอาประกันภัยนดเลวยออย
แตาเงร
พื่อาให
สามารถคุามของรถ
ครองแกผูขผับูปขีระสบภั
ได
บุคคลภายนอก
เพราะความจงใจ
อความประมาทเลิ
ยแรงของเจ
่รถ ผูซึ่งยอยู
ทัในรถ
นทวงทีหรืจึงอกํเรีายหนดให
ูรับประกัยนคืภันยเงิจํนาทีต่ไอดงชดใช
าเสียหายเบื
้องต่องจากความคุ
นใหแกผูประสบภั
ย โดยไมจําตองพิญสญัูจนติคคุวามผิ
กใหผูปผระสบภั
รับชําคระไปแล
วได เนื
มครองตามพระราชบั
มครองด
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยค้ําจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับขี่รถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เป
เหตุงนจากที
ั้นเองในภายหลั
ไปกนผูอกนอหลั
่ไดพิสูจนคงวามผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับขี่รถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
อยางที่ 2.11 นคํเล
าพิอพอยากษาศาลฎี
า เรือกระทั
่อง สิท่งไปเรี
ธิไลเยบีกเงิ
้ย หรื
นคืน้องตเปนนนัคดี
ูรับประกัปนระสบภั
ภัยซึ่งมียสิทซึธิ่ง
เจตนา หรืตัอวโดยประมาทเลิ
างรายแรงกหรื
นคอาเรีเสียยกเงิ
หายเบื
้นคืทนี่ผมาจากผู
ไลนเบีผู้ยกตาม
คุมครองผูงประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
เป
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บุคยคลภายนอก
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กิดความเสี
ยหายได
ารประกัานใดความเสี
ระสบภั
หากมีความเสีซึย่งหายเกิ
้นแกาผใหูปเระสบภั
ยจากรถที
่โจทกตามมาตรา
รับประกันภัย31
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ป
ระสบภั
หายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการย
มาฟ
เบี้ยดเอาแก
เขาเหตุท20
ี่จะรับและ
ชวงสิ25ทธิไเมื
ดต่อาม
ประสบภัยไปแล
ยไมใชวผเปูเอาน
พิสูจอนงไล
ความผิ
ตามทีจํา่บเลย
ัญญัทัต้งิไวไมในมาตรา
ไดจป.พ.พ.
ายคาเสีมาตรา
ยหายเบื880
้องตนเพราะผู
แกผูประสบภั
ประกั
นภัยาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31
จํานวนเท
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเรื่องโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
2.1.8 จํสิาเลย
ทธิเรีทัย้งกให
คาสิทนี่จไหมทดแทน
เหตุลา880
ชาโดยไม
มีเหตุปผระสบภั
ลอันควร
มาฟองไลเบี้ยเอาแก
ไมเขใชาเหตุ
ะรับชวงสิทธิเนืได่อตงจากการแจ
าม ป.พ.พ. งมาตรา
เพราะผู
ยไมเมื
ใช่อผเกิ
ูเอาด
มีประกั
ภัยทีน่คภัุมยครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยขึ้น เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ไ2.1.8
ด สวนคํสิาทวธิาเรี“โดยไม
นั้น คงตองดูพเนืฤติ่องจากการแจ
การณตามความเหมาะสมของสถานการณ
นกรณีเมืไ่อปเกิด
ยกใหใชชักคชาสิา”นไหมทดแทน
งเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอัเนปควร
อยาางความเสี
งไรก็ตามยเนื
่องดวแยประมวลกฎหมายแพ
ย มาตรา
881นภัยหรืหรือบทบั
ญัติมาตราอื
มีภัยที่คุมครองสร
หายให
กผูเอาประกันภัยขึ้น เปงและพาณิ
นหนาที่ขชองผู
เอาประกั
อผูรับญประโยชน
จะต่นอใดง
ของกฎหมายมิ
ําหนดเลยว
า ผลของการแจ
นี้ จะทําใหดแจ
ผูรงับวประกั
นภัยงตสามารถปฏิ
เสธความรั
บผิดได
แจงเหตุนั้นตอผูไรดับกประกั
นภัยโดยไม
ชักชา โดยมิงไเหตุ
ดมีขลอากํชาาหนดโดยชั
า การแจ
องทําเปนหนั
งสือ จึงสามารถ
เพี
ระบุไวไใดนมาตรา
วรรคสอง
ธิเรียตกคามความเหมาะสมของสถานการณ
าสินไหมทดแทน อันเกิดขึ้นแกตนเอง
เนื่อไงจาก
ทํายดงแต
วยวาจาก็
สวนคําว881
า “โดยไม
ชักชาให”ผนัูร้นับประกั
คงตอนงดูภัพยมีฤติสิทการณ
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2.1.9 สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว
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งรั
บ
ผิ
ด
นี้อาจจะเป
นไดนภัทยั้ง
ญาประกันภัยเกิดขึ้นไดดว ยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรม
ประกั
ฝหนึายผู
ภัย หากปฏิเสธความรั
บผิดนตามสั
ภัย หรือฝนาภัยผู
ระเบี้ย
่งฉบัรบั บประกั
ที่มีขอนความตรงตามสั
ญญาประกั
ภัยที่ทญาํ ญาประกั
ไวใหแกผนูเอาประกั
ยเพืเอาประกั
่อเก็บไวนเปภันยหลัหากปฏิ
กฐาน เถึสธไม
งแมชผาํ ูเอา
ประกันภัยจะร
เพราะคู
สญ
ั ญาสองฝ
งมีห้นนคูาสทีญ
ะตองตอบแทนซึ
นและกัอนงรหลั
กฐานที
่เปกนันหนั
อดังกลาว อาจเปน
องขอหรื
อไมก็ตามายต
มิฉาะนั
ั ่จญาประกั
นภัยไมส่งกัามารถฟ
องบั
งคับคดี
ไดงสืหากปราศจาก
กรมธรรม
หรือใบเสร็
บเงินาก็ยที
ได่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
หลักฐานเปประกั
นหนันงภัสืยอลงลายมื
อชืจอ่ รัจากฝ
ฝายผูรบั ประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํ ระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญ
ั ญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
2551 กําหนดวา
“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด
จึงจะฟองรองบัปงจคัจุบบคดีัน ไเนื
ดน่อั้นงดมิวใยบทบั
หนํามาใช
แกผูบริโ10
ภควรรคแรก
ในการฟอของพระราชบั
งรองบังคับใหญ
ผูปญัระกอบธุ
รกิจชําระหนี
ญญับตังิแคัหบงมาตรา
ติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริ้”โภค พ.ศ.
2551 กําหนดวดัางนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนั“บทบั
งสือดัญงกล
ไป องมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด
ญัตาิแวประกอบการฟ
หงกฎหมายที่บอังคังรบอใหงอีนกิตติกอรรมใดต
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”
ตัวอยดัางงที
วินิจฉัยของประธานศาลอุ
่อง คดีนปภัระกั
อเปนงเป
คดีนผคดี
ูบริผโภค
เปนคดีจําทตี่ผอูเงมี
อา
นั้น่ 2.13
คดีที่ผคํูเาอาประกั
นภัยเปนโจทกยื่นฟทธรณ
องผูรัเรื
บประกั
ยเปนนภัจํยาถืเลยจึ
ูบริโภคไม
ประกั
นภัย นเปหนั
นโจทก
ยกรองจําเลย ผูรอับงรประกั
หลักฐานเป
งสือดัฟงอกลงเรีาวประกอบการฟ
องอีกนตภัอยไปใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 3ตัคดี
ริโภคหมายความว
(1) คดีแพงระหวาทงผูธรณ
บริโภคหรื
อผูปมระกั
ีอํานาจฟ
ทนผูผูบบริริโโภค
ภคตามมาตรา
วอยผูบางที
่ 2.13 คําวินิจฉัายของประธานศาลอุ
เรื่อง คดี
นภัยถือองคดี
เปนแคดี
เปนคดีที่ผูเ19
อา
หรื
อตามกฎหมายอื
ผูปยระกอบธุ
กิจซึผู่งรพิับพประกั
าทกันเกี
หรือหน
าที่ตามกฎหมายอั
ประกั
นภัย เปนโจทก่น ฟกัอบงเรี
กรองจํารเลย
ภัย่ยวกั
ใหรบับสิผิทดธิตามสั
ญญาประกั
นภัย นเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือคํบริ
(3) คดีที่เกี่ยวพันทกัธรณ
บคดีทตี่ าม
(1) หรือ ตามพระราชบั
(2) ไดความตามคํ
อคําใหกผารว
จําเลยเป
นนิติ
าวิกนาร
ิจฉัและ
ยของประธานศาลอุ
61/2551
ญญัาตฟิวอิธีพงหรื
ิจารณาคดี
ูบริาโภค
พ.ศ. 2551
บุมาตรา
คคลมี3วัตคดี
ถุปผระสงค
ประกอบกิจการรั
ย จึงถืาองผูไดบวริาโภคหรื
จําเลยเป
หบริกอารและเป
รกิจ สว19น
ูบริโภคหมายความว
า (1)บประกั
คดีแนพภังระหว
อผูมนีอผูําในาจฟ
งคดีแทนผูนบผูปริโระกอบธุ
ภคตามมาตรา
โจทก
เปนผูรับประโยชน
ภัย นกรณี
ผูเบอาประกั
ภัยเอาประกั
นภัยไวแนกเนืจํา่อเลย
จึงถือวา ผูโเภค
อา
หรือตามกฎหมายอื
่น กับผูตปามกรมธรรม
ระกอบธุรกิจปซึระกั
่งพิพนาทกั
เกี่ยวกั
สิทธิหรืนอหน
าที่ตามกฎหมายอั
งมาจากการบริ
ประกั
นภัอยบริ
เปกนารผูใและ
ชบริก(3)ารและเป
ผูบนริกัโบภคคดีสัตญามญาประกั
ภัยได
ที่ทคําวามตามคํ
ขึ้นระหวาาฟงจํองหรื
าเลยกั
ผูเกอาประกั
ภัยจึงนเปนินติ
สินคาหรื
คดีที่เกี่ยนวพั
(1) หรือน(2)
อคําบให
ารวา จํานเลยเป
สับุญ
ญาระหว
งผูประกอบธุ
รกิจจการรั
กับผูบบประกั
ริโภคนเมื
ยถึงแกนคผูวามตาย
โดยมีโจทก
ปนผูรับ ประโยชน
คคลมี
วัตถุปาระสงค
ประกอบกิ
ภัย่อผูจึเงอาประกั
ถือไดวา นจํภัาเลยเป
ใหบริการและเป
นผูปเระกอบธุ
รกิจ สวน
มาเรี
จํ าเลยชดใช
คาสิ นไหมทดแทน
นภัย และจํ
โจทกยเกร
ปนอผูงให
รับประโยชน
ตามกรมธรรม
ประกันโดยอาศั
ภัย กรณียผกรมธรรม
ูเอาประกัปนระกั
ภัยเอาประกั
นภัายเลยปฏิ
ไวแกจําเสธไม
เลย จึยงอมชดใช
ถือวา ผูโเดย
อา
อประกั
างวานเปภัยนเป
กรณี
เ
ข
า
ข
อ
ยกเว
น
ที
จ
่
า
ํ
เลยไม
ต
อ

งรั
บ
ผิ
ด
ตามสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
คดี
น
จ
้
ี
ึ
ง
เกี
่
ย
วพั
น
กั
น
กั
บ
ข
อ
พิ
พ
าทตามสั
ญ
ญาที
นผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน่
ทํสัญ
าขึญาระหว
้นระหวางผู
ประกอบธุ
รกิรจกิกัจบกัผูบบผูริโบภค
เปนเมืคดี่อผผููบเอาประกั
ริโภคตามพระราชบั
ญัติวิธีพิจโดยมี
ารณาคดี
2551
างผู
ประกอบธุ
ริโภค
น ภัยถึงแกคญวามตาย
โจทกผเูบปรินโภค
ผูรับพ.ศ.
ประโยชน
มาตรา
3 อ(3)งใหจํ าเลยชดใชคาสิ นไหมทดแทน โดยอาศัย กรมธรรมประกั นภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดย
มาเรียกร
อางวา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเกี่ยวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่
้ กรมธรรม
รวมทั
หรือเอกสารแนบท
นภัยพ.ศ.
ตลอดจน
ทําขึ้นระหวางผูทัป้งนีระกอบธุ
รกิปจกัระกั
บผูนบภัริยโภค
เปน้งเอกสารประกอบ
คดีผูบริโภคตามพระราชบั
ญญัติวิธีพายกรมธรรม
ิจารณาคดีผปูบระกั
ริโภค
2551
ขมาตรา
อความ3 หรื
(3)อภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและข
ความที
ายทะเบี
ยนใหความเห็นหรื
ชอบไว
แลว หรือไมาไยกรมธรรม
ดยื่นขอรับปความเห็
เลย
ทั้งนี้ กรมธรรมปอระกั
นภัย่นรวมทั
้งเอกสารประกอบ
อเอกสารแนบท
ระกันภันยชอบไว
ตลอดจน
2
ก็ขอตาม
ผูรับหรืประกั
นภัย่โก็ฆษณา
มิอาจยกเหตุ
ดังงกล
เสธความรั
บผิดตนอภัผูยเออกให
อาประกัแกนผภัูเยอาประกั
ผูรับประโยชน
คคลภายนอกได
ความ
อภาพที
หรือหนั
สือาชัวปฏิ
กชวนที
่ผูรับประกั
นภัยตอหรื
งเปอนบุไปตามแบบ
และ
อเปน่นหลั
กฐานทีย่เนได
ปนหนั
อซึ่งมีนผชอบไว
ลใชบังคัแบลวไดแตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ขและถื
อความที
ายทะเบี
ใหคงสืวามเห็
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2
และถือเป2นหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได
มาตรา 30/1
2

มาตรา 30/1

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
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ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําขึ้นภายหลังที่ได
มีสัญญาประกั
ดขึ้นแล
ป.พ.พ.กมาตรา
วรรคสอง
นภัยสงมอบกรมธรรม
ตัวอยนาภังทียเกิ
่ 2.14
คําวพิพและ
ากษาศาลฎี
า เรื่อง 867
หลักฐานเป
นหนังสืบัอญญัเปตนิใหคดีผูทรับี่ผประกั
ูรับประโยชน
เปนโจทกฟอง
ประกั
อันมีผูเนืรับ้อประกั
ความตนอภังตามสั
ภัยแกผนูเอาประกั
เรียกรนอภังจํยาเลย
ย ใหรับญผิญาประกั
ดตามสัญนญาประกั
ภัย นภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม
สัญญาประกั
ย ฟองผูรับกประกั
นภัย ใหรับผิกรมธรรม
ดใชคาสิปนระกั
ไหมทดแทนตามกรมธรรม
ระกันนภัภัยยได
โดยไม
อโตแยงทีงว่ไดา
คําพินพภัากษาศาลฎี
าที่ 204/2545
นภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับปประกั
ทําขึม้นีขภายหลั
เงื
างๆ ในกรมธรรม
ประกั
ภัย ไม
ตรงกับมาตรา
สัญญาประกั
นภัย ผูรับประกั
งเงื่อนไขจํ
ดความรับผิด
มีส่อัญนไขต
ญาประกั
นภัยเกิดขึ้นแล
ว นและ
ป.พ.พ.
867 วรรคสอง
บัญญันภัติใยหจึผงูรอับาประกั
นภัยสางกัมอบกรมธรรม
ของผู
ประกั
นภัย เพืน่อภัปฏิยแก
เสธความรั
บผินดภัไดยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม
ประกัรนับภัประกั
ย อันนมีเภันืย้อตามกรมธรรม
ความตองตามสั
ญญาประกั
ผูเอาประกั
ตามกรมธรรม
นภัยนมีภัเงืย่อนไขว
าความผิดในทางอาญาโดยบุ
ซึ่งมทํีขาอใหโตเกิแดยสิงทวาธิ
สัญญาประกั
นภัย ฟองผูปรระกั
ับประกั
ใหรับาผิดเมืใช่อมีคกาารกระทํ
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม
ประกันคภัคลใด
ย โดยไม
เรี
องตามกรมธรรม
ผูเอาประกั
งแจตรงกั
งความต
เจาหนาทีน่ตภัํายรวจโดยไม
ชักนชภัายและผู
นภัยาอาจจะไม
เงืย่อกร
นไขต
างๆ ในกรมธรรม
ประกันนภัตยอไม
บสัญอญาประกั
ผูรับประกั
จึงอราับงเงืประกั
่อนไขจํ
กัดความรัรับผิด
ชดใชคราับสิประกั
นไหมทดแทนตามกรมธรรม
นภัยไดปบฏิผิบดัตไดิถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
ของผู
นภัยตามกรมธรรมประกัเวนนภัแต
ย ผเพืูเอาประกั
่อปฏิเสธความรั
กรมธรรมตามกรมธรรม
การที่มีผูยืมเอารถยนต
้อไปแลา วเมืไม่อเมีอามาคื
นภายในระยะเวลาที
่เคยยืมไปใชคยคลใด
อมตองสั
ประกันภัยทมีี่เชเงืา่อซืนไขว
การกระทํ
าความผิดในทางอาญาโดยบุ
ซึ่งนทํนิาษใหฐานได
เกิดสิทวธิา
รถยนต
ี่เชาซื้อสูญหายผูเการกระทํ
ชาซืาที้อไป
อาจเปนความผิ
ดฐานลั
ทรัพยนภัหรืยอาจจะไม
อยักยอกทรั
เรียกรอทงตามกรมธรรม
อาประกันาตของผู
องแจเงอารถยนต
ความตอเจทาี่เหน
่ตํารวจโดยไม
ชักชา และผู
รับกประกั
รับพผิดย
สมควรที
อาประกันภัยจะตองแจงความให
นคดีโดยไม
ชักปชฏิาบัตการที
ูเอาประกั
นภัยเพิ่งแจ
กงานง
ชดใชคาสิ่ผนูเไหมทดแทนตามกรมธรรม
เวนแตดผําูเเนิ
อาประกั
นภัยได
ิถูกตอ่ผงตามสั
ญญาประกั
นภังยความต
และเงือ่อพนั
นไขแห
สอบสวนให
ดําเนิ่มนีผคดี
แกผูเอารถยนต
าซื้อในความผิ
กทรัพย หลังจากเกิ
นานถึ
ง อ6งสัเดื
อาจเกิวดา
กรมธรรม การที
ูยืมเอารถยนต
ที่เชาทซื้อี่เชไปแล
วไมเอามาคืดฐานลั
นภายในระยะเวลาที
่เคยยืดมเหตุ
ไปใช
ยอมต
นนิอษนฐานได
ผลเสียหายแก
ภัยได จึงาถืของผู
อไมไเดอารถยนต
วา ผูเอาประกั
ฏิบัติถนูกความผิ
ตองตามเงื
่อนไขแห
ประกันพภัยย
รถยนต
ที่เชาซืผ้อูรสูับญประกั
หาย นการกระทํ
ที่เชานซืภั้อยไปไดปอาจเป
ดฐานลั
กทรัพงยกรมธรรม
หรือยักยอกทรั
ผูรับประกั่ผนูเอาประกั
ภัยจึงยกขึนภั้นยอจะต
างเปอนงแจ
เหตุงไความให
มใชคาสินดไหมทดแทนแก
นภังยความต
ได อพนักงาน
สมควรที
ําเนินคดีโดยไมผชูรักับชประโยชน
า การที่ผตูเามกรมธรรม
อาประกันภัปยระกั
เพิ่งแจ
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด
หนนาภัทีย่คไดืนเบีจึ้ยงถืประกั
ําระแลวนภัภายหลั
ประกัน่อภันไขแห
ยไดรับงชํกรมธรรม
าระเบี้ยประกั
ผลเสียหายแกผ2.2.4
ูรับประกั
อไมไนดภัวายทีผูเ่ชอาประกั
ยไดปฏิงบเมืัต่อิถูกผูตรับองตามเงื
ประกันภัย
มาแล
ว เต็ มนจํภัายนวนเงิ
 ม ครอง ซึ่ง โดยทั
ไปมั กกํ า หนดไว
ที่ หนึ่ ง ปประกั
ต อนมาภัยหากปรากฏกรณี
ผูรับประกั
จึงยกขึน้ อตามระยะเวลาความคุ
างเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแก
ผูรับ่ วประโยชน
ตามกรมธรรม
ได
ดังตอไปนี้ขึ้น ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิ
กสัญหน
ญาประกั
กอนเริน่มภัความเสี
่ยงภัยว2)ภายหลั
เมื่อผูรงับเมืประกั
ยบอกล
ยที่ตกเป
2.2.4
าที่คืนนเบีภั้ ยประกั
ยที่ชําระแล
่อผูรนับภัประกั
นภัายงสัไดญรญาประกั
ับชําระเบีน้ยภัประกั
นภันย
โมฆียะว เต็
3) มเมืจํ่อาผูนวนเงิ
รับประกั
นภัยขอลดคาสินไหมทดแทน
่อผูเอาประกั
ยบอกเลิทกี่ หสันึญ่ งญาประกั
ภัยเนื่องดวยผูรับ
มาแล
นตามระยะเวลาความคุ
 ม ครอง4)ซึ่เมื
ง โดยทั
่ ว ไปมั กนกํภัา หนดไว
ป ต อมานหากปรากฏกรณี
นภัย้ขตกเป
คคลลนภัมยละลาย
นภันยภัดยวยความสมั
ครใจระหว
ดัประกั
งตอไปนี
ึ้น ผูรนับบุประกั
มีหนาที่จ5)ําตอเมืงคื่อคูนสเบีัญ้ยญาบอกเลิ
ประกันภัยกใหสัญ
แกญาประกั
ผูเอาประกั
ซึ่งประกอบด
วยกรณีา1)งระยะเวลา
เมื่อผูเอา
คุมครอง
6)กเมื
ผูเอาประกั
กสัญญาประกั
วยเอกสารที
่เกี่ยวข
บกรมธรรม
นภันย
ประกั
นภัยและ
บอกเลิ
สัญ่อญาประกั
นภันยภักยอบอกเลิ
นเริ่มความเสี
่ยงภัย 2)นภัเมืยเนื
่อผู่อรงด
ับประกั
นภัยบอกล
างสัอญงกัญาประกั
นภัปยระกั
ที่ตกเป
ไมไดยระับ3)
ความเห็
โมฆี
เมื่อผูนรับชอบ
ประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
เมืม่อละลาย
ผูเอาประกั
ภัย่อบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัยกอนเริ
่ยงภัยครใจระหว
ผูรับประกัางระยะเวลา
นภัยมีสิทธิ
ประกันภัยตกเปนบุค1)คลล
5) นเมื
คูสัญญาบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภั่มยดความเสี
วยความสมั
ับชําระเบี
ครึ่งหนึ่งนของเบี
้ยประกั
ยทั้งหมดนภัถยาเนื
ผูเ่ออาประกั
นภัยไดช่เกีํา่ยระเบี
นภัยมาแล
คุไดมรครอง
และ้ยประกั
6) เมืน่อผูภัเยอาประกั
ภัยบอกเลิ
กสัญนภัญาประกั
งดวยเอกสารที
วขอ้ยงกัประกั
บกรมธรรม
ประกัว นผูภัรับย
ประกั
ยจะคืนนเบี
้ยประกันภัยใหครึ่งหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให
ไมไดรนับภัความเห็
ชอบ
ผูเอาประกันภัยชําระเบี
นภัยครึ่งนหนึภั่งยไดบอกเลิ
เชนกักนสั3 ญญาประกันภัยกอนเริ่มความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
1) ้ยเมืประกั
่อผูเอาประกั
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภั3ยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหครึ่งหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให
งและพาณิ
ชย่งมาตรา
ผูเอาประกัประมวลกฎหมายแพ
นภัยชําระเบี้ยประกั
นภัยครึ
หนึ่งได872
เชนกัน3
3

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872
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2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นขึ้นมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแล2)
ว ผูเมื
รับ่อประกั
นภัยก็นมภัีหยนบอกล
าที่คืนาเบีงสั้ยญประกั
นภัยทัน้งภัหมดให
แกนผูเโมฆี
อาประกั
ภัย ที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
ผูรับประกั
ญาประกั
ยที่ตกเป
ยะ นกรณี
ับประกั
นภัยยะขอลดค
สินไหมทดแทน
เปนกรณี
งไดเนกิโมฆะไป
ดความเสีผลทางกฎหมาย
ยหายขึ้นมาแลว
บอกลางสัญญาประกั3)นภัเมืย่อทีผู่ตรกเป
นโมฆี
อันสงาผลทํ
าใหสัญญาประกั
นภัยทนัี่ภ้นายหลั
กลายเป
ผูกํารหนดให
ับประกัคนูสภััญยญาประกั
พบวา ราคาแห
นภัยมทีเสมื
่กําหนดเป
เอาประกั
นภัยของทรั
ยสินทีน่เภัอาประกั
นภัยกลังบมูคืลนประกั
สูสภาพเดิ
อนหนึ่งนมิจํไดาเนวนเงิ
กิดสัญนญานั
้นขึ้นมาเลย
เมื่อผูรพับประกั
ยไดรับชํนาภัระย
ไว
แตตนนัภั้นยมีมาแล
ราคาสู
ไปมากนภัเมืย่ก็อเปรี
นภัยในเวลาเมื
่อเกิดนความเสี
เบีต้ยั้งประกั
ว ผูงเกิ
รับนประกั
มีหนยาบเที
ที่คยืนบราคาแห
เบี้ยประกังนมูภัลยประกั
ทั้งหมดให
แกผูเอาประกั
ภัย ยหาย ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ3)นคเมืาสิ่อนผูไหมทดแทนที
ะชดใชาใสิหนแไหมทดแทน
กผูเอาประกันเปภันยกรณี
หรือทผูี่ภรายหลั
ับประโยชน
แตมยีเหายขึ
งื่อนไขว
า ผูรับว
รับประกันภัย่จขอลดค
งไดเกิลดงได
ความเสี
้นมาแล
4
ประกั
นภัยจํนาภัตยอพบว
งคืนาเบีราคาแห
้ยประกันงภัมูยลสประกั
วนเกิน ภัพรยทีอ่กมทัําหนดเป
้งดอกเบีน้ยจํใหานวนเงิ
แกผูเอาประกั
นภัยนเปภันยการตอบแทนด
ผูรับประกั
นเอาประกั
ของทรัพยสินทีว่เยอาประกันภัย
4) งเกิ
เมืน่อไปมาก
ผูเอาประกั
ภัยยบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัยเนื
วยผูรับประกั
นภัยตกเป
นบุคผูคลล
มละลาย
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสู
เมื่อนเปรี
บเทียบราคาแห
งมูลประกั
นภั่อยงดในเวลาเมื
่อเกิดความเสี
ยหาย
รับประกั
นภัย
ูรับประกั
นภัยนตกเป
คคลลมละลายในระหว
เอาประกั
ิทธิบอกเลิ
มีกรณี
สิทธิทขี่ผอลดจํ
านวนเงิ
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ัญญาบอกเลิ
สัญญาประกั
นภัยดวนยความสมั
างระยะเวลาคุ
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นภัยกบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัยเนื่องดควรใจระหว
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นภัยตกเปนมบุครอง
คคลลมโดยปกติ
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ภั
ย
ทั
ง
้
สองฝ
า
ยมี
ส
ท
ิ
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น
ภั
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อกเลิรับก
ประกั
นภัยจะต
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่ไดรับนชํภัายระมาแล
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่อนไขที
่กําหนดไวประกั
ในกรมธรรม
6) เมื่อคูผูส เอาประกั
น ภักยสับอกเลิ
ก สั ญนญาประกั
น ภั ย เนืค่ อรใจระหว
งด ว ยเอกสารที
่ เกี่ ย วขมอครอง
งกั บ กรมธรรม
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ัญญาบอกเลิ
ญญาประกั
ภัยดวยความสมั
างระยะเวลาคุ
โดยปกติ
นภัยไมไดนรภัับยความเห็
ผูเอาประกั
นภัย้นใชไดสใิทนระหว
ธิบอกเลิางระยะเวลาเอาประกั
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ธิบอกเลิ
กสัญญานั
นหน่เากีที่ย่ขวของผู
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ยน ผูรใับนกรมธรรม
ประกันภัยทีป่ไระกั
ดรับนชํภัายระเบี้ยประกันภัย
ประกั
นภัยปจะต
เบี้ยประกั
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
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มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี6)้ยประกั
ภัย ดังที่ไนดกภัํายหนดไว
ประกันนภัภัยยเนื่ อ งด ว ยเอกสารที่ เกี่ ย วข องกั บ กรมธรรม
เมื่ อผูน เอาประกั
บอกเลิในกรมธรรม
ก สั ญ ญาประกั
หนานทีชอบ
่ออกค
าใชผจูเอาประกั
ายในการตี
ินที่องด
่เอาประกั
นภัย่เกี่ยประมวล
ประกันภัยไมได2.2.5
รับความเห็
กรณี
นภัยรใชาคาความเสี
สิทธิบอกเลิกยสัหายของทรั
ญญาประกันพภัยยสเนื
วยเอกสารที
วของกับ
กฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย่ตบักลงกั
ญญัตนิเนัรื้น่อไม
งนีไ้ไดวรดัับงความเห็
นี้ นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
กรมธรรมประกั
นภัยตามที
877 วรรคสอง
านวนวิในนกรมธรรม
าศจริงนั้นปทระกั
านให
มาแลวก็มีหนาที“มาตรา
่คืนเบี้ยประกั
นภัย ดังที“อั
่ไดกนําจํหนดไว
นภัตยีร6าคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดขึ้น อนึ
่งจํานวนเงิ
ไดเอาประกั
นภัยไวนั้นรทาคาความเสี
านใหสันนิษยฐานไว
กอนวาพเปยนสหลั
งในการ
2.2.5
หนาทีนซึ่อ่งอกค
าใชจายในการตี
หายของทรั
ินทีก่เประมาณอั
อาประกันนภัถูยกตอประมวล
ตีกฎหมายแพ
ราคาเชนวางนัและพาณิ
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ชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
มาตรา
าใชจายในการตี
ยนังนั้น้นททานว
าผูรตับีรประกั
ยตองเป่และในเวลาซึ
นผูออกใช”่งเหตุวินาศภัย
“มาตรา878
877ควรรคสอง
“อันจํราาคาวิ
นวนวินนาศภั
าศจริ
านให
าคา ณนภัสถานที
ในการตี
ร าคาความเสี
ย หายที
จะตสอันงคํ
นวณจากราคาในวั
และสถานที
กิ ด เหตุ
นั้นไดเกิดขึ้น อนึ
่งจํานวนเงิ
นซึ่งไดเอาประกั
นภั่ แยทไวจนริั้นงนัท้ นานให
นิษาฐานไว
กอนวาเปนหลันกเวลา
ประมาณอั
นถูกตอ่ เงในการ
เพื
ที่จะได
ยหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ตีร่อาคาเช
นวราาคาของความเสี
นั้น
ประกั นภั ย มีหมาตรา
นา ที่ต อ878
งรั บผิคาดใช
ชอบด
วย แม กรฎหมายจะสั
น วา นจํภัายนวนเงิ
จายในการตี
าคาวินาศภัยนนันิ้นษทฐานเบื
านวาผู้อรับงตประกั
ตองเปนนเอาประกั
ผูออกใช”นภั ย เป นหลั ก
ประมาณการราคาที
่ถูกตรอาคาความเสี
ง แตพึงตระหนั
กวา่ แการคํ
านวนเงิ
ประกันภัยจะประเมิน เวลา
นจากมูและสถานที
ลคาของทรั่ เพกิยดสเหตุ
ินที่
ในการตี
ย หายที
ท จ ริ งานันวณจํ
้ น จะต
องคํานนวณจากราคาในวั
เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกั นภั4ย มีหนา ที่ต องรั บผิ ดชอบด วย แม กฎหมายจะสั นนิ ษฐานเบื้องต น วา จํ านวนเงิน เอาประกั นภั ย เป นหลั ก
อางแลว เชิง่ถอรรถที
874 กวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที่
ประมาณการราคาที
ูกตอง่ 3,แตมาตรา
พึงตระหนั
5
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อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง
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เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแลวแตกรณี
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใช
กเกณฑการเฉลี
่ยตามที
ในกรมธรรม
ประกั
นภัย นแตทีถ่เกิาดราคา
เอาประกั
นภัยในวัคนาทีสิน่ทไหมทดแทนต
ําประกันภัย เพืองเข
่อคุามหลั
ครองความเสี
ยหายซึ
่งเกิด่กขึํา้นหนดไว
ในอนาคต
หลังจากนั
้น หากวั
เหตุ
ทรั
สินานังออกมา
้นต่ํากวามูลกลายเป
นภัยทํ่ยานแปลงได
ประกันภัตยสูลอดเวลา
งเกินไป ทัก็้จงในทางที
ะไดรับการชดใช
ยหายที
ทิ้งชพวยงห
คาทรัพนยวสาินนัผู้นเอาประกั
อาจมีการเปลี
่สูงขึ้น หรืตอามความเสี
ลดลงแลวแต
กรณี่
แท
จริง ไมเกิานราคาทรั
กวาจํานวนเงิ
ถาปรากฏว
พยสินนนัเอาประกั
้นในวันทีน่เภักิดยความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
งทีา่ 2.15
คําพินพวากษาศาลฎี
กานเรืภั่อยงทําคประกั
าใชจานยในการตี
าศภัรยับเป
นคดีที่ผตูรามความเสี
ับประกันภัยยหายที
ซึ่งรับ่
ทรัพยสินตันัว้นอย
ต่ําากว
กลายเป
า ผูเอาประกั
ภัยสูงเกินราคาวิ
ไป ก็จนะได
การชดใช
ชแทวงสิ
อาประกั
นภัยนเป
นโจทกนฟภัอยงเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด
จริทง ธิไมจากผู
เกินเกว
าจํานวนเงิ
เอาประกั
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย
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รับชวรงสิ
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างที่น2.15
าพิพนากษาศาลฎี
ง คาใใชนฐานะผู
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าคาวิ
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เปนคดีนทภัี่ผยูรับจึประกั
นภัยยซึกร่งรัอบง
วไดเอาประกั
ตาม ป.พ.พ.
878ฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด
ชเงิวนงสิดังทกล
ธิจาากผู
นภัยมาตรา
เปนโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย
3.
สิ
ท
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รับประโยชน
ซึ่งโจทกผละหน
ูรับประกั
ยตองเป
นผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เอาประกั
นภัมาตรา
ยเปนบุ878
คคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
เงินดังกลหากผู
าวได ตาม
ป.พ.พ.
ประกั นภั ย ก็จ ะเป นเฉกเชน เดี ย วกั น แตถาผู เอาประกัน ภัย มอบหมายใหบุ ค คลอื่น เปน ผูรั บ ประโยชน ซึ่ ง เรี ยกว า
“สั
่อประโยชน
กบุครคลภายนอก”
3. ญสิญาเพื
ทธิและหน
าที่ขแองผู
ับประโยชนอันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังนี้ หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
สิทธินขเฉกเช
องผูรับนประโยชน
ประกอบด
วย 1) นสิภัทยธิทมอบหมายให
ี่จะไดรับชดใชบคุ คาคลอื
สินไหมทดแทนต
อเมื่อไดแสดงเจตนา
ประกั นภั3.1
ย ก็จ ะเป
เดี ย วกั น แต
ถาผู เอาประกั
่น เปน ผูรั บ ประโยชน
ซึ่ ง เรี ยกว า
แล
ว
2)
สิ
ท
ธิ
ใ
ห
ผ

ู
ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ต
อ
งรั
บ
ผิ
ด
ในแบบ
หรื
อ
ข
อ
ความของเอกสารที
่
เ
กี
่
ย
วข
อ
งกั
บ
กรมธรรม
ป
ระกั
นภัย และ
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดั3)งนีสิ้ ทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน
สิทธิรับทประโยชน
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ับประกันนภัภัยตยอครั
งรับ้ นผิเมืด่อในแบบ
หรืยอขหรือความของเอกสารที
วของกับกรมธรรม
ประกันในสั
ภัยญและ
ประกั
แกกวัตปฏิถุทเสธไม
ี่เอาประกั
ภัย สิทธิทคี่จาสิะได
รับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดขึ้นโดย
3) สิทนธิภัทยี่จะถู
ไดรับนการชดใช
นไหมทดแทน
อัตโนมัติเหมือ3.1.1
นอยางเช
นภัยคซึา่งเป
คูสัญญาประกัอเมื
นภั่อยไดโดยตรง
ผูรับประโยชน
จําตรับอประโยชน
งแสดงเจตนา
สิทนธิผูทเี่จอาประกั
ะไดรับชดใช
สินนไหมทดแทนต
แสดงเจตนาแล
ว เนื่องดนั้นวยผู
เปน
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ไหมทดแทน
หรื
อ
บุคคลภายนอกสัญ ญาประกั นภัย ครั้ นเมื่อมี วินาศภัย หรือเหตุอยางอื่ นเกิดขึ้ นในอนาคตดังที่กําหนดไว ในสัญเงิญาน
จํประกั
านวนหนึ
่งตามที
นขึน้นภัมาย สิผูทรับธิทประกั
ก็จะไดทคําาการชดใช
ใหแกผูรหรื
ับประโยชน
เลยไดดัเกิงดนัขึ้น้นการ
นภัยแก
วัตถุท่ตี่เกลงกั
อาประกั
ี่จะไดนรภัับยการชดใช
สินไหมทดแทน
อจํานวนเงิโดยตรงได
นใหนั้นจะมิ
โดย
เพี
งมีชตื่อิเระบุ
วในกรมธรรม
ระกันภัยนจึภังยยัซึงไม
เกิดสิทนธิภัดังยวโดยตรง
านั้นแกผผููรรับับประโยชน
้งนี้ การแสดง
อัตยโนมั
หมือไนอย
างเชนผูเปอาประกั
่งเปเพีนยคูงพอให
สัญญาประกั
ประโยชนขนึ้นั้นมาได
จําตอทังแสดงเจตนา
เจตนาดั
กลบาเอาสิ
วของผู
มีขอกํนาภัหนดทางกฎหมายระบุ
ไวอ่เกิยดาสิงชัทดธิเเจน
าดวยวาจา หรื
ตกลงที่จงะรั
ทธิรเับรียประโยชน
กรองนั้นนตอั้นผูมิรไับดประกั
ยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที
รียกรอาจกระทํ
องคาสินไหมทดแทน
หรืออดเงิวนย
ลายลั
กษณ่งอตามที
ักษรก็่ตไดกลงกันขึ้นมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
จํานวนหนึ
่ง ถึงแมระหว
างระยะเวลาเอาประกั
นภัยเกิวัดตสิถุททธิี่เดอาประกั
นภัผยูรจะได
ถูกโอนไปยั
งบุคคลอื
ไมวาจะ
เพียงมีชื่อระบุไอนึ
วในกรมธรรม
ประกั
นภัยจึงยังไมเพียงพอให
ังวานั้นแก
ับประโยชน
ขึ้นมาได
ทั้งนี่้นการแสดง
ดเจตนาดั
วยผลบังงกลคับาวของผู
ทางพินรัยับกรรม
หรือนทางกฎหมายอื
่น หรือดวยผลบังคับทางข
ญญาใดก็าตดาม
อันสงหรื
ผลทํ
ประโยชน
ั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุ
ไวอยอาตกลงทางสั
งชัดเจน อาจกระทํ
วยวาจา
อดาวใหย
สิลายลั
ทธิตกามสั
ษณญอญาประกั
ักษรก็ได นภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชน
ที่ไรดะหว
แสดงเจตนาถื
อเอาประโยชน
อผูรถับูกประกั
นภัยงบุแลควคลอื
แตป่นระการใด
อนึ่ง ถึงแม
างระยะเวลาเอาประกั
นภัตยามสั
วัตญถุทญาประกั
ี่เอาประกันภันยภันีย้ตจะได
โอนไปยั
ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอื่น หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด
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ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกั
จําเลยเป
เอาประกันภักยา เรืโดยมี
บุคคลภายนอกเป
ับประโยชนเปเปนนคดี
การทํ
ญญาเพื
ตัวอยนาภังทีย่ 2.16
คําพินพผูากษาศาลฎี
่อง สัง.ญญาเพื
่อประโยชนแกนบผูุครคลภายนอก
ที่ผูราับสัประกั
นภั่อย
ประโยชน
บุคยคลภายนอก
จะมีสิทนธิภัไยดรใหับคคาืนสิคนาสิไหมทดแทนในฐานะเป
ผูรับาประโยชน
อเมื่อ ง. แได
เป
นโจทกฟแอกงเรี
กรองจําเลย ผูง.เอาประกั
นไหมทดแทน เพื่อจะนํนาไปจ
ยใหแกผูรับตประโยชน
ทนแสดง
เจตนาขอเข
ประโยชนกจาที
ากสั่ 1112/2545
ญญาประกันสัภัญยญาประกั
ตอโจทกนตาม
มิใชเพียนงแต
ีชื่อวเปา นโจทก
ผูรับ
คําพิาพรับากษาศาลฎี
ภัยที่ผป.พ.พ.
ูรับประกัมาตรา
นภัยทํา374
กับผูเอาประกั
ภัยมระบุ
ประโยชน
แลวจะทํ
ง. มีสิทนธิผูไเดอาประกั
รับประโยชน
ามกรมธรรม
ระกันภัยทันทีนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพื่อ
เปนผูรับประกั
นภัยาให
จําเลยเป
นภัย ตโดยมี
ง. บุคปคลภายนอกเป
องของโจทกง.ไมไจะมี
ดความว
อโจทก เพื่อนเขผูารเป
นผูรับประโยชน
ประโยชนตามคํ
แกบุคาฟคลภายนอก
สิทธิไาดรง.ับคได
าสิแนสดงเจตนาต
ไหมทดแทนในฐานะเป
ับประโยชน
ตอเมื่อตามกรมธรรม
ง. ไดแสดง
ประกันภัยกอานที
จทกจะจาจยค
าสิญนไหมทดแทนให
จําเลย ตาม
ดังนั้นป.พ.พ.
ง. จึงมาตรา
ยังไมมีสิท374
ธิใดๆมิตามกรมธรรม
เจตนาขอเข
รับ่โประโยชน
ากสั
ญาประกันภัยตแอกโจทก
ใชเพียงแตมีชปื่อระกั
เปนนผูภัรับย
เมื่อสิทธิขแองผู
รับประโยชน
ูรณตามกฎหมาย
จําปเลยในฐานะคู
ประโยชน
ลวจะทํ
าให ง. มีสยิทังธิไมไดบรริับบประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกันภัยทันทีสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
ประโยชนตามคํ
ที่จะไดาฟรับอคงของโจทก
าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสี
ยหายแก
ทรัพยสอินโจทก
ที่เอาประกั
ยตาม
มาตรา
861 การที่
ไมไดความว
า ง. ได
แสดงเจตนาต
เพื่อเขนภัาเป
นผูรัป.พ.พ.
บประโยชน
ตามกรมธรรม
จําเลยได
นไหมทดแทนจากโจทก
จึงเปนการรั
ไวโดยชอบด
ปนตามกรมธรรม
ลาภมิควรไดตาม
ป.พ.พ.
ประกั
นภัรยับกเงิอนนทีคา่โสิจทก
จะจายคาสินไหมทดแทนให
แกจําบเลย
ดังนั้น ง. วยกฎหมาย
จึงยังไมมีสมิิทใธิชใเดๆ
ประกั
นภัย
มาตรา
เมื่อสิทธิ406
ของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
3.1.2
ใหผูรับประกัเพืน่อภัความเสี
ยตองรัยบหายแก
ผิดในแบบ
ความของเอกสารที
่เกี่ยวข
องกับ861
กรมธรรม
ประโยชนที่จะได
รับคาสิสิทนธิไหมทดแทน
ทรัพยหรื
สินอทีข่เออาประกั
นภัยตาม ป.พ.พ.
มาตรา
การที่
ประกั
น
ภั
ย
ถึ
ง
แม
ก
รมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
เอกสารประกอบ
หรื
อ
เอกสารแนบท
า
ยต
า
งๆ
ตลอดจนข
อ
ความ
หรื
อ
ภาพที
จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ.่
โฆษณา
มาตรา 406หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่
นายทะเบียนได3.1.2
ใหความเห็
ก็ตามนพระราชบั
ิประกันวิหรื
นาศภั
พ.ศ. 2535 มาตรา ่เ29
ขเพิ่มเติม
สิทธินใชอบไว
หผูรับประกั
ภัยตองรับญผิญัดตในแบบ
อขอยความของเอกสารที
กี่ยและที
วของกั่แกบไกรมธรรม
โดยพระราชบั
ญัตกิปรมธรรม
ระกันวินปาศภั
ที่ 2 พ.ศ. 2551หรืมาตรา
30/1 ใหสาิทยตธิแางๆ
กผูรตลอดจนข
ับประโยชนอความ
เชนเดียหรืวกัอบภาพที
ผูเอา่
ประกันภัย ถึญงแม
ระกันยภัฉบั
ย บเอกสารประกอบ
อเอกสารแนบท
ประกั
นภัยในการเลื
ับประกั
รับผิดนดัภังยนีออกให
้
โฆษณา
หรือหนังอสืกให
อชัผกูรชวน
ซึ่งผูนรภัับยประกั
แกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่
1) ใหนผชอบไว
ูรับประกั
ภัยพระราชบั
ปฏิบัติตามแบบ
างนัมาตรา
้น หรือ29 และที่แกไขเพิ่มเติม
นายทะเบียนไดใหความเห็
ก็ตนาม
ญญัติปหรื
ระกัอขนอวิความที
นาศภัย่ออกแตกต
พ.ศ. 2535
ใหนผวิูรนับาศภั
ประกัย นฉบั
ภัยบปฏิ
ิตามแบบ
อขอความที
โดยพระราชบัญญัติป2)ระกั
ที่ บ2ัตพ.ศ.
2551หรืมาตรา
30/1่ไดรใหับสความเห็
ิทธิแกผนูรชอบ
ับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
วามทีน่ เภัปยนรัคุบณผิดแกดัตงนเอง
ประกันภัยในการเลือ3)กใหใหผูรตับีคประกั
นี้ หากขอความ หรื อภาพโฆษณา หรือหนั งสื อชักชวน ขัด กั บ
กรมธรรมประกันภัย1) ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ
3.1.32)สิทใหธิผทูรี่จับะถูประกั
กปฏินเภัสธไม
การชดใชหรืคอาขสิอนความที
ไหมทดแทน
ประกอบด
วยกรณีดังตอไปนี้
ยปฏิไบดัตรับิตามแบบ
่ไดรับความเห็
นชอบ
1) ให
กรณี
ูเอาประกั
อผูรับประโยชน
ทุจริตหรืหรื
อประมาทเลิหรื
นเลออหนั
อยงาสืงรอชัายแรง
3)
ตีคผวามที
่ เป นนคุภัณยแกหรืตนเอง
หากขอความ
อภาพโฆษณา
กชวน ขัไม
ด กัวบา
ผูกรมธรรม
เอาประกัปนระกั
ภัยนหรื
ภัยอผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ขึ้นมาก็ตาม ผูร3.1.3
ับประกัสินทภัธิทยลี่จวะถูนมีกปฏิ
สิทเธิสธไม
ปฏิเสธความรั
บผิดตามสั
ญาประกันภัยประกอบด
ได อันสงวผลทํ
าใหดสังติทอธิไปนี
ที่จะได
ไดรับการชดใช
คาสินญไหมทดแทน
ยกรณี
้ รับการ
7
ชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือจํผาูเอาประกั
นวนเงินให
พลอยสู
วย แตทั้งนีน้ เลจะต
องเป
1) กรณี
นภัขยองผูหรืรอับผูประโยชน
รับประโยชน
ทุจญริตสิ้นหรืไปด
อประมาทเลิ
ออย
างรนาการกระทํ
ยแรง ไมาผิวดา
ของผู
เอาประกั
รับประโยชน
ถึงจะมีผนลบั
มิไอดประมาทเลิ
หมายความรวมไปถึ
ผูเอาประกั
นภัยนภัหรืยอหรื
ผูรอับผูประโยชน
หรืเอองเท
ทั้งคูารนัว้นมสมคบกั
เปงนคัผูบกตามกฎหมายนี
ระทําการทุจริ้ไตด หรื
นเลออยงาบุงรคาคลอื
ยแรง่น
กระทํ
รับประโยชน
ทั้งคูแตปนระการใด
แตจาะได
ปน
ขึ้นมาก็าผิตดามในนามของผู
ผูรับประกัเนอาประกั
ภัยลวนมีนสภัิทยธิหรื
ปฏิอเของผู
สธความรั
บผิดตามสัหรืญอญาประกั
ภัยได อันสเวงนผลทํ
ใหสกิทําธิหนดเอาไว
ที่จะไดรับเการ
7
อย
างอืค่นาสิในกรมธรรม
ประกั
ชดใช
นไหมทดแทน
หรืนอภัจํยานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอื่น
กระทําผิด7 ในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อางแลว เชิงอรรถที
อยางอื่นในกรมธรรม
ประกั่ น3,ภัมาตรา
ย 879 วรรคหนึ่ง
7

อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง
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2) กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นได เกิดขึ้นมาจากความทุจริตของผูเอาประกั นภัย หรือผูรั บ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
กรณีงเสริ
นายทะเบี
ยนมีคําสั่งรให
ูรับประกั
ภัยงดใชคาสิมีนสไหมทดแทน
ยไดรับนแจ
จาก
คณะกรรมการกํากับ2)และส
มการประกอบธุ
กิจผประกั
นภัยนมอบหมาย)
ิทธิออกคําสั่งเนื
ให่อผงด
ูรับวประกั
ภัยงงดใช
ควรสงสั
เกิดขึ้นมาจากความทุ
จริตนของผู
นภัย หรืนอั้นผูตรอั บง
คพนัาสิกนงานสอบสวนถึ
ไหมทดแทนไดงเหตุ
อันสองันผลทํ
าใหสิยทวธิาเรียวินกราศภั
องคยานัสิ้นได
ไหมทดแทนของผู
เอาประกั
ภัย หรืเอาประกั
อผูรับประโยชน
8
ประโยชน
นายทะเบี
ากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
ระงั
บไปจนกว
าจะถูกยเพินก(เลขาธิ
ถอนคํากสัารคณะกรรมการกํ
่งนั้น
คณะกรรมการกํ
มการประกอบธุ
นภัายวเมื
มอบหมาย)
มีสิยทเช
ธิอนอกคํ
ูรับประกันนภัภัยยในการ
งดใช
3.2 หนากัาทีบ่ขและส
องผูงรเสริ
ับประโยชน
คือ มีหรนกิาจทีประกั
่บอกกล
่อเกิดวินาศภั
เดียาวกัสั่งบให
ผูเผอาประกั
คาสิงเหตุ
นไหมทดแทนได
อันสง่ ผลทํ
ยกรอนงค
สินไหมทดแทนของผู
ย หรือผูรับประโยชน
นั้นญตญัอตงิ
แจ
แหงภัยที่คุมครองซึ
เกิดขึา้นใหตอสผูิทรธิับเรีประกั
ภัยาโดยไม
ชักชา หากไดแจเอาประกั
งเหตุลาชนาภัผลทางกฎหมาย
เพียงบั
8
ระงัผบูรับไปจนกว
้น ่เกิดขึ้นแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
ให
ประกันาภัจะถู
ยมีสกิทเพิธิกเรีถอนคํ
ยกคาาเสีสั่งยนัหายที
9
3.2 หนาบทีผิ่ขดได
องผูเวรับนประโยชน
อ มีหไนวาเชทีน่บนัอกกล
ดวินาศภัยปเชระกั
นเดีนยภัวกัยแล
บผูวเเท
อาประกั
สิทธิปฏิเสธความรั
แตจะไดมีกคืารระบุ
้นโดยชัาวเมื
ดแจ่องเกิในกรมธรรม
านั้น นภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดขึ้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกั
นภัายงทีมีส่ 2.17
ิทธิเรียคํกค
ยหายที่เกิดกขึา้นเรืแก่อตงนเอง
นเนื่องมาจากการแจ
เหตุ
ลาทชาี่ผดัูเอาประกั
งกลาวเทนาภันัย้นเปโดยไม
ตัวอย
าพิาพเสีากษาศาลฎี
สิทธิใอันการบอกกล
าวลาชา งเป
นคดี
นโจทกมี
9
สธความรั
เวนนแตภัจยะได
นนั้นโดยชั
ฟสิทอธิงเรีปฏิยเกร
องจําเลยบผิผูดรได
ับประกั
ใหรมับีกผิารระบุ
ดตามสัไวญเชญาประกั
นภัดยแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเรื่องรถยนตหาย และ
วอยางที่ 2.17ญญา
คําพิถืพอากษาศาลฎี
กา เรืเอาประกั
่อง สิทธิในนการบอกกล
าชา เปญนญาก็
คดีทหี่ผูเาได
อาประกั
นภัยาเปถนาโจทก
ขอใหใชคตัาทดแทนตามสั
ไดวาแจงแทนผู
ภัยแลว ทั้งเงืา่อวล
นไขในสั
กําหนดว
ผูเอา
ฟองเรีนยภักรยอไมงจํแาจเลย
ับประกันภัย นใหสมควร
รับผิดตามสั
ญาประกั
นภัยนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
ประกั
งใหทผูรราบในเวลาอั
ผูรับญ
ประกั
นภัยจะพ
คําพิพากษาศาลฎี
กาทีย่ หายใดๆ
2179/2526
ับประโยชนแจแงจให
งใหทราบเท
ผูรับประกั
คาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสี
อันเกิผูดรจากการไม
านั้นนภัผูยรทราบถึ
ับประกังนเรืภั่อยงรถยนต
จึงตองรัหบาย
ผิดและ
ตาม
ใชคาทดแทนตามสั
ญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
สัขอให
ญญาประกั
นภัย
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย

8
9

8
9

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43
อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43
อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 92

2/28/2563 BE 9:08 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-37

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-37

เรื่องที่ 2.3
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.3
นอกเหนืาอคั
จากประมวลกฎหมายแพ
งบ
และพาณิ
ชยวาดวยประกั
นาศภั
ภัยแลย
ว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
กฎหมายสํ
ญ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งกั
การประกั
น
วิ
น
เรียนรูกฎหมายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ

อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
เรียนรูกฎหมายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
1. พระราชบัขยายอาวุ
ญญัติปธระกั
าศภัายลายล
พ.ศ.างสู2535
กไขเพิ
่มเติม ญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
และการแพร
ที่มีอนานุวิภนาพทํ
ง พ.ศ.และที
2559 ่แและ
5) พระราชบั
ประเทศไทยมี
่กํากัาบคัดูญแลธุ
ประกั
2551 และที
่แกไขเพิ่มเติกมฎหมายที
โดยมีสาระสํ
ดังรตกิอจไปนี
้ นวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุพระราชบั
บัน โดยไดญ
ถูกญัแกตไิปขเพิ
นี้ พระราชบั
ญัติประกั
นวิน่แาศภั
ย (ฉบั
1.
ระกั่มเตินมวิดันงาศภั
ย พ.ศ. ญ2535
และที
กไขเพิ
่มเติบมที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีอยูทั้งสิ้น 6
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล
วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเรื่องนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีอยูทั้งสิ้น 6
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล
หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัย
สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเรื่องนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย
3) หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต
หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหน
าประกันวินาศภัย
1.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช3) หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย
บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญ10ญัตินี้ดวย
1.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 10และหมายความรวมถึ
งสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
10

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4
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2) นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึง ผูชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น
3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4)
ยน นหมายถึ
ากับบและส
การประกอบธุ
นภันย
2) นายทะเบี
นายหนาประกั
วินาศภังยเลขาธิ
หมายถึการคณะกรรมการกํ
ง ผูชี้ชอง หรือจัดการให
ุคคลทํงเสริ
าสัญมญาประกั
นภัยกัรบกิบริจประกั
ษัทประกั
หรื
ผูซยึ่งเลขาธิ
การคณะกรรมการกํ
บและสงเสริ
วินอาศภั
โดยกระทํ
าเพื่อบําเหน็จเนืา่อกังจากการนั
้น มการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
นายหน3)าประกั
นวินาศภัยเป
นผูแทนของผู
ขอเอาประกัากันบภัและส
ย โดยการจั
หาขอเสนอประกั
ภัยจากผู
คณะกรรมการ
หมายถึ
ง คณะกรรมการกํ
งเสริมดการประกอบธุ
รกิจนประกั
นภัยรับประกันภัย
หลายราย และทํ
หนาที่อธิยบนายรายละเอี
ยดของข
อเสนอ สรุปเปรียาบเที
ยบและให
ําปรึกษาแนะนํรกิา จเพืประกั
่อใหนผภัูข อย
4) านายทะเบี
หมายถึง เลขาธิ
การคณะกรรมการกํ
กับและส
งเสริมคการประกอบธุ
เอาประกั
นภัยพิการคณะกรรมการกํ
จารณาตัดสินใจเลืาอกักข
อเสนองเสริ
และประสานระหว
ขอเอาประกั
นภัยกับผูรับประกันภัยเพื่อจัดทํา
หรือผูซึ่งเลขาธิ
บและส
มการประกอบธุรกิางผู
จประกั
นภัยมอบหมาย
สัญญาประกั
นภัยาประกั
โดยจะได
ับคายบํเปานเหน็
เปนการตอบแทนจากผู
ประกันภัดยหาข
รายนั
้นดวย นภัยจากผูรับประกันภัย
นายหน
นวินราศภั
ผูแจทนของผู
ขอเอาประกันภัยรับโดยการจั
อเสนอประกั
ยอาจชี้ชอยงดดของข
วยการอธิ
บายรายละเอี
ดของกรมธรรม
ภัยของผูารับเพืประกั
หลายรายนายหน
และทําาประกั
หนาทีน่วิอนธิาศภั
บายรายละเอี
อเสนอ
สรุปเปรียยบเที
ยบและใหคปําระกั
ปรึกนษาแนะนํ
่อใหนผูภัข อย
11
ทราบ ดและเมื
่อผูอมกข
ุงหวัอเสนอ
งตอบรัและประสานระหว
บ ก็จัดการใหผูมุงาหวังผูงขเขอเอาประกั
าทําสัญญาประกั
บผูรับนประกั
ให
แกผูมุงนหวัภังยพิจรับารณาตั
เอาประกั
สินใจเลื
นภัยกับนผูภัรยับกัประกั
ภัยเพืน่อภัจัยดนัทํ้นา
วยเชนกันนภัย โดยจะไดรับคาบําเหน็จเปนการตอบแทนจากผูรับประกันภัยรายนั้นดวย
สัไดญดญาประกั
อยางไรก็าดประกั
ี นายหน
ประกัยนอาจชี
วินาศภั
นั้นวจะต
องมีคบุณายรายละเอี
สมบัติ และได
รับใบอนุญาตใหปเระกั
ปนนายหน
าประกั
นวินาศภั
นายหน
นวินาาศภั
้ชอยงด
ยการอธิ
ยดของกรมธรรม
นภัยของผู
รับประกั
นภัย
12
11
ตามพระราชบั
ิประกัและเมื
นวินาศภั
พ.ศ.งตอบรั
2535บ และที
่แกไขเพิ
มิฉะนั้นแล
่อผูมยุงหวั
ก็จัดการให
ผูม่มุงเติ
หวัมงเสี
เขยาทํกอาสันญญาประกั
นภัวยกัตบอผูงระวางโทษจํ
รับประกันภัยานัคุ้นก
ให
แกผูมุงหวัง ญรัญับตทราบ
13
ไมดเกิวนยเช
หกเดื
ได
นกัอนน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นายหน
นวินาาศภั
อยู 2ยนัประเภท
ประกันรับวินใบอนุ
าศภัญยทีาตให
่เปนเบุปคนคลธรรมดา
และนายหน
อยางไรก็าดประกั
ี นายหน
ประกัยนัน้นวินมีาศภั
้นจะตองมีคือคุณนายหน
สมบัติาและได
นายหนาประกั
นวินาศภัยา
12
ประกันวินาศภัยญทีญั่เปตนิปนิระกั
ติบนุคคล
สวนนายหน
าประกัและที
นวินาศภั
ทีเ่ ป่มนเตินิตมิบเสีุคยคลยั
เปนนายหน
ตามพระราชบั
วินาศภั
ย พ.ศ. 2535
่แกไยขเพิ
กอนงสามารถแยกย
มิฉะนั้นแลวอยออกได
ตองระวางโทษจํ
าคุกา
13
ประกั
วินาศภั
โดยตรงกั
าประกั
นาศภั
ไม
เกินนหกเดื
อนยหรื
อปรับไมบนายหน
เกินหาหมื
่นบาทนวิหรื
อทั้งยจํตาอทัอี้งกปรัดวบย ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับนายหน
การขอต
ออายุนวิหรืนาศภั
อการได
่แตกตคืาองกันายหน
นไป ดังานีประกั
้ นวินาศภัยที่เปนบุคคลธรรมดา และนายหนา
าประกั
ยนั้นรมีับออนุ
ยู ญ2 าตที
ประเภท
บใบอนุญาาตเป
วย อยออกไดเปนนายหนา
ประกันวิน1.2
าศภัคุยณ
ที่เสมบั
ปนนิติขบองผู
ุคคลขสอรัวนนายหน
ประกันนนายหน
วินาศภัายประกั
ทีเ่ ปนนนิวิตนิบาศภั
ุคคลยัย งประกอบด
สามารถแยกย
ประเภทบุ
คคลาประกั
ผูขอรันบวิใบอนุ
นวิตนิ าศภั
ย ตอกงมี
คุณสมบั
ักษณะ
ประกันวินาศภั1.2.1
ยโดยตรงกั
บนายหน
นาศภัญยาตเป
ตออีกนดนายหน
วย ซึ่งมีาคประกั
ุณสมบั
และหลั
เกณฑ
วิธีกตาริ และไม
และเงืม่อีลนไขใน
ตการขอรั
องหามบดัการขอต
งตอไปนีอ้ อายุ หรือการไดรับอนุญาตที่แตกตางกันไป ดังนี้
คุณตสมบั
ติทขี่ตอรั
องมี
ดังนี้ ญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย
1.2 คุณสมบั
ิของผู
บใบอนุ
บรรลุนิตคิภคล
าวะผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
1.2.11)ประเภทบุ
ตองหาม ดังตอไปนี้ 2) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3)
รับตการศึ
กษาวิ
คุณได
สมบั
ิที่ตองมี
ดังนีช้ าประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกั1)นภับรรลุ
ย (สํานนัิตกิภงาน
าวะ คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตร วิธีการ และเงื
ํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด
2) ่อมีนไขที
ภูมิลํา่สเนาในประเทศไทย
3) ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุ11รกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
มการประกอบธุ
รกิาจหนด
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
หลักสูตร วิธประกาศคณะกรรมการกํ
ีการ และเงื่อนไขที่สากัําบนัและส
กงานงเสริคปภ.
ประกาศกํ
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย”
12
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63
11
13
ากับและส
อประกาศคณะกรรมการกํ
างแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา
64 งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย”
12
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63
13
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได
พนโทษมาแลวไมนอไม
ยกว
าปกอนวั
มีลาักหษณะต
องหนยืาม่นคํดัางขอรั
นี้ บใบอนุญาต
3) เปนคนวิ
บุคคลล
นบุสคมประกอบ
คลลมละลายทุ
ริต
1)
กลจริมละลายหรื
ต หรือจิตฟอนเคยเป
เฟอนไม
คนไรคจวามสามารถหรื
อคนเสมือนไรความสามารถ
4)
เป
น
ตั
ว
แทนประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได
างถูนกยืสั่น่งคํพัากขอรั
ใชใบบอนุ
พนโทษมาแลวไมนอ5)ยกวอยู
าหารปะหว
กอนวั
ใบอนุญญาตเป
าต นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย หรือ3)ใบอนุ
วแทนประกั
นชีวิตนหรื
ใบอนุ
ญาตเปนจนายหน
เปนญบุาตเป
คคลลนมตัละลายหรื
อเคยเป
บุคอคลล
มละลายทุ
ริต าประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต
4) เปนตัวแทนประกันวินาศภัย
6)
เพิกาถอนใบอนุ
วแทนประกั
นวินาศภันยวินหรื
อใบอนุ
าตเปนญนายหน
าประกันา
5) เคยถู
อยูรกะหว
งถูกสั่งพักญใชาตเป
ใบอนุนญตัาตเป
นตัวแทนประกั
าศภั
ย หรืญอใบอนุ
าตเปนนายหน
วิประกั
นาศภันยวินหรื
อใบอนุ
าตเปนญตัาตเป
วแทนประกั
นชีวิต หรื
าตเปนญนายหน
าประกันาชีประกั
วิตตามกฎหมายว
าดวยประกั
าศภั
ย หรืญอใบอนุ
นตัวแทนประกั
นชีอวใบอนุ
ิต หรืญอใบอนุ
าตเปนนายหน
นชีวิตตามกฎหมายว
าดวนย
ชีประกั
วิต และยั
นชีวิตงไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
7)
มีประวั
ยหาย ดังตญอาตเป
ไปนี้ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
6) เคยถู
กเพิติเกสีถอนใบอนุ
(ก)นเป
บุคคลที่ถนูกชีกํวาิตหนดตามกฎหมายว
ดวยการป
องกันนชีและปราบปรามการสนั
บสนุ น
วินาศภัย หรือใบอนุญาตเป
ตัวนแทนประกั
หรือใบอนุญาตเปนานายหน
าประกั
วิตตามกฎหมายวาดวยประกั
การราายปนและการแพร
ธที่มีอญานุาตภาพทําลายลางสูง
ชีทางการเงิ
วิต และยันงแก
ไมกพารก
นกําอหนดห
ับถึงวันที่ยื่นขคํยายอาวุ
าขอรับใบอนุ
เปนตผูิเสีทยี่ศหาย
าลมีคดัํางตสัอ่งให
7) มี(ข)ประวั
ไปนีทรั้ พยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว
ยการป
นและปราบปรามการฟอกเงิ
น หรื
อกฎหมายในลั
กษณะเดียวกันบสนุ
และน
(ก) เปน บุาดควคลที
่ถูกอกํงกั
าหนดตามกฎหมายว
า ดวยการป
องกั
นและปราบปรามการสนั
ยังไมพนกํนาหนดห
าปอนการร
ับแตาวยันทีและการแพร
่ศาลสั่งใหทรัขพยายอาวุ
ยสินตกเป
นดินาลายลางสูง
ทางการเงิ
แกการก
ธที่มนีอของแผ
านุภาพทํ
(ค)
เคยถู
ออกคํปลดออก
ออกจากราชการ
ฐวิสาหกิจ องค่ยกวกั
าร บหน
วยงานของรั
(ข) เป
นผูกทไล
ี่ศาลมี
าสั่งใหทรัพหรืยสอินใหตกเป
นของแผนดินรัตามกฎหมายเกี
การป
องกันและฐ
หรื
อหนวยงานเอกชน
จริาตดตวอยการป
หนาที่อและยั
งไมพนกําหนดหาปนับแตวนันทีหรื่ไลออกฎหมายในลั
อก ปลดออกกหรื
อใหอยอก
ปราบปรามการทุ
จริต เพราะทุ
กฎหมายว
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
ษณะเดี
วกัน และ
ลงโทษหรื
าพิพนากษาถึ
ยังไมพนกําหนดหาปนับ(ง)
แตวเคยถู
ันที่ศกาลสั
่งใหทรัพอยตสอินงคํ
ตกเป
ของแผนงทีดิน่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา
108/4 มาตรา 108/5 (ค)
ตามกฎหมายว
าดวปลดออก
ยประกันหรื
วินอาศภั
มาตรา 114/3รัฐมาตรา
ตามฐ
เคยถูกไลออก
ใหอยอกจากราชการ
วิสาหกิจ114/4
องคกมาตรา
าร หนว114/5
ยงานของรั
กฎหมายว
าดวยประกัเพราะทุ
นชีวิต และมาตรา
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ดพนปลดออก
โทษมาแลหรืวอไมใหนออก
ยกวาหาป
หรื
อหนวยงานเอกชน
จริตตอหนา347
ที่ และยั
งไมพนกําหนดหาปนับแตวเวันนที่ไแต
ลอไอก
กอนวันยื่นคําขอรับใบอนุ(ง)ญาต
เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา
(จ) กระทํ
าความผิดาทีด่เกีวยประกั
่ยวกับการทุ
ริตในการปฏิ
ัติหนาที่ตมาตรา
ามกฎหมายเกี
วกับการประกั
ภัย
108/4 มาตรา 108/5
ตามกฎหมายว
นวินจาศภั
ย มาตราบ114/3
114/4 ่ยมาตรา
114/5 นตาม
การเงิ
น การลงทุ
น และการคุ
 ม ครองผู347
 บ ริ โตามประมวลกฎหมายอาญา
ภค ไม ว า ในประเทศหรื อ ตเวา งประเทศ
เว น แต ไ ดวพไม นนโทษมาแล
กฎหมายว
าดวยประกั
นชีวิต และมาตรา
นแตไดพนโทษมาแล
อยกวาหาปว
ไม
ปกอบนวั
นยื่นญคําตาขอรับใบอนุญาต
กอนนวัอยกว
นยื่นาคํหาาขอรั
ใบอนุ
8)
ประวัาตความผิ
ิที่แสดงถึ
ชอบ ดังตบอัตไปนี
(จ)มีกระทํ
ดทีงการขาดความรั
่เกี่ยวกับการทุจบริผิตดในการปฏิ
ิหน้ าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
(ก) เคยถูก มถอดถอนจากการเป
อบุคคลซึ
บผิดชอบในการดํ
การเงิ น การลงทุ น และการคุ
ครองผู บ ริ โ ภค ไมนวกรรมการหรื
 า ในประเทศหรื
อ ต ่งารังประเทศ
เว น แตาไเนิด พนงานของบริ
น โทษมาแลษัทว
ตามกฎหมายว
วินาศภั
ย หรื
อเคยถูกถอดถอนจากการเป นกรรมการหรือบุค คลซึ่ งรับ ผิดชอบในการ
ไมนอยกวาหาปากดอวนวัยประกั
นยื่นคํนาขอรั
บใบอนุ
ญาต
ดําเนินงานของบริษัท8)ตามกฎหมายว
าดวยประกั
นชีวิต และยั
พนกํดัางหนดห
มีประวัติที่แสดงถึ
งการขาดความรั
บผิงดไม
ชอบ
ตอไปนีา้ ปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(ข) เคยถู
เปนหรื
อเคยเปนผูมีหนาทีน่รกรรมการหรื
ับผิดชอบในการดํ
าเนิ่งนรังานเกี
่ยวกับการเปาเนิ
นนายหน
าประกัษัทน
(ก)
กถอดถอนจากการเป
อบุคคลซึ
บผิดชอบในการดํ
นงานของบริ
วินาศภัยตามกฎหมายว
าดวนยประกั
ย หรืกอถอดถอนจากการเป
นายหนาประกันชีวนิตกรรมการหรื
ตามกฎหมายว
วยการประกั
นชีวิตของ
ตามกฎหมายว
าดว ยประกั
วินาศภันยวินหรืาศภั
อเคยถู
อบุาคดคลซึ
่ งรับ ผิดชอบในการ
นิดําตเนิ
ิบุคนคลในขณะที
เพิกถอนใบอนุญ
และยันงไม
กําหนดห
ถึงวันยืา่นปคํนาับขอรั
าตบเวใบอนุ
นแตญพาต
ิสูจนไดวา
งานของบริษ่ถัทูกตามกฎหมายว
าดาต
วยประกั
ชีวพิตนและยั
งไมพาปนนกํับาหนดห
ถึงวับนใบอนุ
ยื่นคําญขอรั
ไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุ(ข)
แหเป
งการเพิ
ถอนใบอนุ
นหรือกเคยเป
นผูมญีหาตนั
นาที้น่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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(ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตย
และเปน ธรรม ขาดความรั บผิ ดชอบและความรอบคอบ เอาเปรี ยบ หรื อขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
าดวยประกั
นวินาศภัย หรืผอิดตัตวอแทนประกั
หรือนายหนสุจาริประกั
วิตตามกฎหมาย
(ค) มีหรือเคยมี
พฤติกรรมประพฤติ
หนาที่ หรืนอชีสวอิตไปในทางไม
ต หรืนอชีขาดความซื
่อสัตย
วาดวยประกั
นชีวขาดความรั
ิต หรือมีหรืบอผิเคยมี
สวนรวมหรือสนับสนุนการกระทํ
กลอาขาดจรรยาบรรณ
วของบุคคลอื่น เวนหรื
แตอปมาตรฐานในการ
รากฏขอเท็จจริง
และเป
น ธรรม
ดชอบและความรอบคอบ
เอาเปรี ยาบดังหรื
วปฏิ
าพฤติ
รรมนั่ย้นงผูเกิปดระกอบวิ
ขึ้นมาแลชวาชี
ไมพนทีอ่สยกว
าหาปกอนวัอนความน
ยื่นคําขอรั
ญาต นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
บัติงกานเยี
งผลกระทบต
าเชื่อบถืใบอนุ
อในการเป
ทั้งนี้ ผูขอรัาดบวใบอนุ
นนายหน
นวินาศภั
เปนกรรมการ
พนักงาน
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
ยประกัญนาตเป
วินาศภั
ย หรือาตัประกั
วแทนประกั
นชีวยิตตอหรืงไมอนายหน
าประกันผูชีจวัดิตการ
ตามกฎหมาย
หรื
กจางของบริ
ัทประกั
นาศภัสยวใด
วาดอวลูยประกั
นชีวิตษหรื
อมีหรืนอวิเคยมี
นรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
คลานิหตาปบิ กุคอคลที
ใบอนุ
ญาตเป
วาพฤติกรรมนั้น1.2.2
เกิดขึ้นประเภทนิ
มาแลวไมตนิบอุคยกว
นวัน่จยืะขอรั
่นคําบขอรั
บใบอนุ
ญาตนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีลักษณะ
คุณสมบัติ และไมมีลักทัษณะต
งหบามใบอนุ
ดังนีญ้ าตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน
้งนี้ ผูขออรั
ษณะและคุ
ณสมบั
หรือลูกจางของบริษลััทกประกั
นวินาศภั
ยใด ตทิ ี่ตอ งมี ดังตอไปนี้
เปนบริษตัทิบจํุคาคล
กัดตามประมวลกฎหมายแพ
ชย เปนาประกั
บริษัทนมหาชนจํ
1.2.21)ประเภทนิ
นิตบิ ุคคลที่จะขอรับใบอนุงญและพาณิ
าตเปนนายหน
วินาศภัยากัตดอตามกฎหมาย
งมีลักษณะ
วยบริตษิ และไม
ัทมหาชนจํ
ากัด หรือองหเปานมธนาคาร
คุวาณดสมบั
มีลักษณะต
ดังนี้
มีสํานักงานใหญ
ลั2)กษณะและคุ
ณสมบัใตนประเทศไทย
ทิ ี่ตอ งมี ดังตอไปนี้
3) มีเปกรรมการที
ักษณะตองหาม ดังตอไปนี
้
1)
นบริษัทจํา่ไมกัมดีลตามประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย
เปนอกรรมการ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศ
วาดวยบริษัทมหาชนจํากั(ก)ด หรื
เปนธนาคาร
ภัย หรือบุคคลที่ไดร2)ับใบอนุ
นนายหน
าประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย ซึ่งเปนนายหนา
มีสําญ
นักาตเป
งานใหญ
ในประเทศไทย
ประกันวินาศภัยผูทํา3)การแทนนิ
ติบุคคลอื
่ไดรับใบอนุ
นายหน
มีกรรมการที
่ไมมีล่นักทีษณะต
องหาญมาตเป
ดังตอนไปนี
้ าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
(ข) เปนกรรมการ ผูมจีหัดนการ
หรือลูกจาเนิ
งของบริ
ษัท่ยในเวลาเดี
น าประกันวินาศ
(ก)
าที่รพนั
ับผิกดงาน
ชอบในการดํ
นงานเกี
วกับการเปยนวกันายหน
(ค) ญเปาตเป
น คนวิ
ก ลจริ ตาหรื
อจิ ตนฟวิน าศภั
เฟ อยนไม
ส มประกอบาดคนไร
ค วามสามารถหรื
อ นา
ภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุ
นนายหน
ประกั
ตามกฎหมายว
วยประกั
นวินาศภัย ซึ่งเปอคนเสมื
นนายหน
ไร
ความสามารถ
ประกั
นวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอื่นที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
(ง)
คคลลมละลายหรื
เคยเป
คคลล
(ข) เปนบุกรรมการ
ผูจัดการ อพนั
กงานนบุหรื
อลูกมจละลายทุ
างของบริจษริตัทในเวลาเดียวกัน
(จ)
วแทนประกั
(ค) เปเปนนตัคนวิ
ก ลจริ ตนหรืวินอาศภั
จิ ต ฟย น เฟ อนไม ส มประกอบ คนไร ค วามสามารถหรื อคนเสมื อ น
(ฉ) เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
ไรความสามารถ
ตัวแทนประกันชีวิต หรือ(ง)ใบอนุ
าประกั
นชีวนิตตามกฎหมายว
าดวจยประกั
เปนญบุาตเป
คคลลนมนายหน
ละลายหรื
อเคยเป
บุคคลลมละลายทุ
ริต นชีวิต
(ช)
คคลที่เคยถู
เพิกยถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
(จ) เปนเปตันวบุแทนประกั
นวินกาศภั
ตัวแทนประกันวินาศภัย(ฉ)
หรือเปใบอนุ
าตเป
ิตหรือญใบอนุ
าตเปนตัาวประกั
แทนประกั
นชีวยิตใบอนุ
ตามกฎหมาย
นบุคญคลที
่อยูนรนายหน
ะหวางถูากประกั
สั่งพักนใชชีวใบอนุ
าตเปญนนายหน
นวินาศภั
ญาตเปน
วยประกันนชีชีววิติตและยั
งไมเกิญนาตเป
กําหนดห
าปนับาประกั
แตวันนทีชี่ถวูกิตเพิตามกฎหมายว
กถอนใบอนุญาาต
ตัวาวดแทนประกั
หรือใบอนุ
นนายหน
ดวยประกันชีวิต
(ซ)
นบุนคบุคลที
่เคยต
องคํกาเพิ
พิพกากษาถึ
งที่สญุดให
ลงโทษจํ
าคุกในความผิ
่ยวกัยบทรั
พยทญี่กาตเป
ระโดยน
(ช) เปเป
คคลที
่เคยถู
ถอนใบอนุ
าตเป
นนายหน
าประกันดวินเกีาศภั
ใบอนุ
ทุตัวจแทนประกั
ริต เวนแตไนดวิพนนาศภั
โทษมาแล
วไมนอญยกว
ป าประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามกฎหมาย
ย หรือใบอนุ
าตเปาหนานายหน
าดวยการป
วาดวยประกันชีวิต และยั(ญ)
งไมเปเกินนบุกํคาคลที
หนดห่ถูกากํปานหนดตามกฎหมายว
ับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุ
ญาตองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการร
ย นและการแพร
ที่มีอานุงภทีาพทํ
างสูางคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระโดย
(ซ)าเป
บุคคลที่เคยตขยายอาวุ
องคําพิพธากษาถึ
่สุดใหาลายล
ลงโทษจํ
(ฎ) เปวนไมผูนทอี่ศยกว
าลมีาคหําาสัป่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแล
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว
ยการป
นและปราบปรามการฟอกเงิ
กฎหมายในลักษณะเดีบยสนุ
วกัน และ
(ญ) เปนบุาดควคลที
่ถูกกํอางกั
หนดตามกฎหมายว
าดวยการปนองกัหรืนอและปราบปรามการสนั
ยัทางการเงิ
งไมพนกํนาหนดห
าปอนการร
ับแตาวยันทีและการแพร
่ศาลสั่งใหทรัขพยายอาวุ
ยสินตกเป
นดินาลายลางสูง
แกการก
ธที่มนีอของแผ
านุภาพทํ
(ฎ) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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(ฏ) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก
(ฐ) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายว
า ด วปลดออก
ยประกั นหรื
วิ นอาศภั
ย มาตรา 114/3รัฐมาตรา
มาตรา
114/5 ตามฐ
(ฏ) เคยถูกไลออก
ใหออกจากราชการ
วิสาหกิจ114/4
องคการ
หนวยงานของรั
กฎหมายว
าดวยประกันเพราะทุ
ชีวิต และมาตรา
ตามประมวลกฎหมายอาญา
นโทษมาแล
ไมนออใหยกว
หรือหนวยงานเอกชน
จริตตอหน347
าที่ และยั
งไมพนกําหนดหาปนับแตเววนันแต
ที่ไไลดอพอก
ปลดออกวหรื
ออกาหาป
(ฑ)
กระทํกลงโทษหรื
า ความผิ ดอทีต่ เอกีงคํ
่ ย วกั
ิ ห น า ทีด่ ตตามมาตรา
ามกฎหมายเกี
่ ย วกัมาตรา
บ การ
(ฐ) เคยถู
าพิบพการทุ
ากษาถึจ ริงตทีในการปฏิ
่สุดวากระทํบาั ตความผิ
108/3
ประกั
ย การเงิ108/5
น การลงทุ
น และการคุามดครองผู
บริโนภค
วาในประเทศหรื
อตางประเทศ
เวนแตมาตรา
ไดพนโทษมาแล
วไม
108/4นภัมาตรา
ตามกฎหมายว
ว ยประกั
วิ นไม
าศภั
ย มาตรา 114/3
มาตรา 114/4
114/5 ตาม
นกฎหมายว
อยกวาหาปดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
(ฒ)
เคยถูกาถอดถอนจากการเป
กรรมการหรื
อบุคคลซึบ่งั ตรัิ หบนผิาดทีชอบในดํ
าเนินงานของบริ
ษั ท
(ฑ) กระทํ
ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บนการทุ
จ ริ ต ในการปฏิ
่ ต ามกฎหมายเกี
่ ย วกั บ การ
ตามกฎหมายว
ยประกัน วิและการคุ
นาศภัย หรื
อเคยถูบกริโถอดถอนจากการเป
นกรรมการหรื
ดชอบในการ
ประกันภัย การเงิาดนวการลงทุ
มครองผู
ภค ไมวาในประเทศหรื
อตางประเทศอบุเวคนคลซึ
แตไ่ งดรัพบนผิโทษมาแล
วไม
ดํนาอเนิ
นงานของบริ
ยกว
าหาป ษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันถูกถอดถอน
(ณ)
นหรืกอถอดถอนจากการเป
เคยเปนกรรมการ ผูนมกรรมการหรื
ีหนาที่รับผิดชอบในการดํ
งานเกี่ยวกั
นนายหน
(ฒ) เป
เคยถู
อบุคคลซึ่งรับาเนิ
ผิดนชอบในดํ
าเนิบการเป
นงานของบริ
ษัทา
ประกั
นวินาศภัยาตามกฎหมายว
ดวยประกั
วินาศภั
ย หรือนายหนาประกันนกรรมการหรื
ชีวิตตามกฎหมายว
าด่ งวรัยการประกั
นชีวิต
ตามกฎหมายว
ดว ยประกัน วินาาศภั
ย หรือนเคยถู
กถอดถอนจากการเป
อบุค คลซึ
บ ผิดชอบในการ
ของนิ
ิบุคคลในขณะที
่ถูกเพิกถอนใบอนุ
ญาต และยั
พนกํงาไมหนดห
ปนับแต
ญาต เวนแตพิสูจนได
ดําเนินตงานของบริ
ษัทตามกฎหมายว
าดวยประกั
นชีวิตงไมและยั
พนกําหนดห
าปวนันับเพิแตกถอนใบอนุ
วันถูกถอดถอน
วาไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุ
หงนการเพิ
กถอนใบอนุ
ญาตนัผู้นมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนา
(ณ)แเป
หรือเคยเป
นกรรมการ
(ด) มี หรืาอดเคยมี
พฤตินวิกนรรมประพฤติ
ผิดตอหน
าที่ นหรืชีวอิตสตามกฎหมายว
อไปในทางไม สาุจดริวตยการประกั
หรือขาดความ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
วยประกั
าศภัย หรือนายหน
าประกั
นชีวิต
ซืของนิ
่อสัตตยิบและเป
นธรรม ขาดความรั
บผิดชอบและความรอบคอบ
เอาเปรีายปบนับหรืแตอขาดจรรยาบรรณ
ุคคลในขณะที
่ถูกเพิกถอนใบอนุ
ญาต และยังไมพนกําหนดห
วันเพิกถอนใบอนุญหรืาตอมาตรฐานในการ
เวนแตพิสูจนได
ปฏิ
พที่สงกผลกระทบต
ความน
วาไมบมัตีสิงานเยี
วนเกี่ยงผู
วขปอระกอบวิ
งกับเหตุแชหาชีงการเพิ
ถอนใบอนุญอาตนั
้น าเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
ยประกั
นวิกนรรมประพฤติ
าศภัย หรือตัวผแทนประกั
นายหนาประกั
(ด) มี หารืดอวเคยมี
พฤติ
ิดตอหนานทีชี่ วหรืิต อหรืสอไปในทางไม
สุจนริชีตวิตหรืตามกฎหมาย
อขาดความ
วซืา่อดสัวตยประกั
ิต หรืขาดความรั
อมีหรือเคยมีบผิสดวชอบและความรอบคอบ
นรวมหรือสนับสนุนการกระทํ
คคลอื่น เวนแต
รากฏขอเท็จจริง
ยและเปนนชีวธรรม
เอาเปรีาดัยงบกลหรืาวของบุ
อขาดจรรยาบรรณ
หรืปอมาตรฐานในการ
วปฏิ
าพฤติ
รรมนั่ย้นงผูเกิปดระกอบวิ
ขึ้นมาแลชวาชี
เกิพนทีกว่สางหผลกระทบต
าปนับแตวันอทีความน
่นิติบุคาคลยื
ขอรับใบอนุ
าต
บัติงกานเยี
เชื่อ่นถืคํอาในการเป
นตัวญแทนประกั
นวินาศภัย หรือนายหนา
4) มีบุคคลที
รับใบอนุ
นายหน
าประกันวินนชีาศภั
ยตามกฎหมายว
าดนวยประกั
นวินาศภัย
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
าด่ไวดยประกั
นวิญนาตเป
าศภัยนหรื
อตัวแทนประกั
วิต หรื
อนายหนาประกั
ชีวิตตามกฎหมาย
ทําการแทนนิ
าว สวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วเปานดวผูยประกั
นชีวิต ตหรืิบุคอคลดั
มีหรืงอกล
เคยมี
สถานที
่ชัดเจน
วาพฤติกรรมนั้นเกิดขึ5)้นมาแล
วเกิ่แนละพื
กวา้นหทีา่ใปชนสับอยเป
แตวนั สัทีด่นสิตวิบนที
ุคคลยื
่นคําขอรับใบอนุญาต
6) มีวบัตุคถุคลที
ประสงค
ระกอบกิ
จการเป
นนายหน
าประกั
วินาศภั
ย
4)
่ไดรับปใบอนุ
ญาตเป
นนายหน
าประกั
นวินาศภั
ยตามกฎหมายว
าดวยประกันวินาศภัย
ฐานะการเงิ
เปนผูทําการแทนนิต7)ิบุคมีคลดั
งกลาว นที่มั่นคง โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท
แลวแตกรณี ในกรณี5)ที่นสถานที
ิติบุคคลได
จัด้นตัทีง้ ขึ่ใช้นสเพือยเป
่อประกอบธุ
รกิจ่ชอืัด่นเจน
กอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
่และพื
นสัดสวนที
และไดจัดทํางบการเงิ6)นแล
องมีฐานะการเงิ
ที่มนั่ คงตามความข
างตยนแลว จะตองมีสวนของ
มีววัตถุนอกจากจะต
ประสงคประกอบกิ
จการเปนนนายหน
าประกันวินาศภั
ผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงิ
นไมต่ํากว
นบาท
ขอรันบแล
ใบอนุ
7) มีฐานะการเงิ
นทีา่มสามล
ั่นคง าโดยมี
ผูถในวั
ือหุนนไดที่ยใชนื่ เคํงินาในหุ
ว หรืญอาตด
มีทวุนยชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท
ไมมีลักทษณะต
งหามจัดดัตังนีง้ ขึ้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจอื่นกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
แลวแตกรณี ในกรณี
ี่นิติบุคอคลได
1) นอยูแลรวะหว
างถูกสั่งพักอใช
ญาตเปนทีน่มนายหน
าประกันาวิงต
นาศภั
หรืออใบอนุ
าตเปนนายหนา
และไดจัดทํางบการเงิ
นอกจากจะต
งมีใฐบอนุ
านะการเงิ
นั่ คงตามความข
นแลยว จะต
งมีสวญนของ
ประกั
ตามกฎหมายวาดนวไมยประกั
ชีวิต านบาท ในวันที่ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตดวย
ผูถือหุน ชีทีว่ปิตรากฏในงบการเงิ
ต่ํากวานสามล
กถอนใบอนุ
ไมม2)ีลักเคยถู
ษณะตกเพิ
องห
าม ดังนี้ ญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดว1)ยประกั
ชีวิตางถูและยั
าหนดห
าปนนับนายหน
ถึงวันยื่นาคํประกั
าขอรันบวิใบอนุ
อยูรนะหว
กสั่งงพัไมกพใชนใกํบอนุ
ญาตเป
นาศภัญยาตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา
3) มีประวั
สียหายนดัชีงวติตอไปนี้
ประกันชีวิตตามกฎหมายว
าดตวิเยประกั
2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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(ก) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน
(ข) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการร
านุภาพทํ
าลายลนดิางสู
ง
(ก) เปายนและการแพร
ผูที่ศาลมีคําสัข่งยายอาวุ
ใหทรัพธยทีส่มินีอตกเป
นของแผ
นตามกฎหมายเกี
่ยวกับการปองกันและ
เคยถูกลงโทษหรื
อตอองกังคํนาและปราบปรามการฟอกเงิ
พิพากษาถึงที่สุดวากระทํานความผิ
ดตามมาตรากษณะเดี
99 มาตรา
ปราบปรามการทุจริต(ค)กฎหมายว
าดวยการป
หรือกฎหมายในลั
ยวกัน108/3
มาตรา 108/4 มาตรา(ข)
108/5
าดวยประกันวินาศภั
มาตราอ105
มาตรา 114/3 มาตรา บ114/4
เปนบุตามกฎหมายว
คคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว
าดยวยการป
งกันและปราบปรามการสนั
สนุน มาตรา
114/5 ตามกฎหมายว
าดวยประกั
นชีวิต และมาตรา
เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอย
ทางการเงิ
นแกการกอการร
าย และการแพร
ขยายอาวุ347
ธที่มีอตามประมวลกฎหมายอาญา
านุภาพทําลายลางสูง
กวาหาปกอนวันยื่นคํ(ค)
าขอรั
บใบอนุ
ญาต อตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 108/3
เคยถู
กลงโทษหรื
มีประวั
ติที่แสดงถึ
งการขาดความรั
บผิดชอบจากการมี
หรือเคยมี
ฤติกรรมประพฤติ
ผิดต114/4
อหนาทีมาตรา
่ หรือ
มาตรา 108/4 4)มาตรา
108/5
ตามกฎหมายว
าดวยประกั
นวินาศภัย มาตรา
105 พมาตรา
114/3 มาตรา
สอไปในทางไม
สุจริต าหรืดวอยประกั
ขาดความซื
สัตยและเปน347
ธรรม
ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ
ยบ หรื
114/5
ตามกฎหมายว
นชีวิต่อและมาตรา
ตามประมวลกฎหมายอาญา
เวนแตไดพเอาเปรี
นโทษมาแล
วไมอนขาด
 อย
จรรยาบรรณ
กว
าหาปกอนวัหรื
นยือ่นมาตรฐานในการปฏิ
คําขอรับใบอนุญาต บัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกั4)นวิมีนปาศภั
าดวยประกับนผิวิดนชอบจากการมี
าศภัย นายหนหารืประกั
วิตตามกฎหมายว
ชีวิตอ
ระวัยตตามกฎหมายว
ิที่แสดงถึงการขาดความรั
อเคยมีนพชีฤติ
กรรมประพฤติผาดิดวตยประกั
อหนาทีน่ หรื
หรื
มีหรือเคยมีสสุจวรินร
อสนับสนุน่อสัการกระทํ
กลาวของบุ
คคลอืบ่นผิเว
นแตปรากฏขอเท็จเอาเปรี
จริงวาพฤติ
สออไปในทางไม
ต วหรืม อหรื
ขาดความซื
ตยและเปาดันงธรรม
ขาดความรั
ดชอบและรอบคอบ
ยบ กหรืรรมนั
อขาด้น
เกิ
ดขึ้นมาแลวเกิหรืนอหมาตรฐานในการปฏิ
าปนับแตวันยื่นคําขอรั
จรรยาบรรณ
บัตบิงใบอนุ
านเยีญ่ยาต
งผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
1.3
หลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ี
ก
าร
และเงื
่
อ
นไขในการขอรั
อายุ และการอนุ
ญาต แยกออกพิ
จารณาได
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภับยการขอต
นายหนอาประกั
นชีวิตตามกฎหมายว
าดวยประกั
นชีวิต
ดังนีอ้ มีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
หรื
ญาตเป
นนายหน
เกิดขึ้นมาแลวเกิ1.3.1
นหาปการขอรั
นับแตวันบยืใบอนุ
่นคําขอรั
บใบอนุ
ญาต าประกันวินาศภัย ประกอบดวย
1) ประเภทบุ
โดยบุ
คคลธรรมดาที่มบีคุณ
สมบัติแอละไม
ีลักษณะตองห
ามเปแยกออกพิ
นนายหนาจประกั
น
1.3 หลักเกณฑ
วิธีการคคล
และเงื
่อนไขในการขอรั
การขอต
อายุมและการอนุ
ญาต
ารณาได
วิดันงนีาศภั
้ ย และผานการอบรมความรูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลั
สูตรที่สบาํ นัใบอนุ
กงานคณะกรรมการกํ
บและส
มการประกอบธุ
1.3.1 กการขอรั
ญาตเปนนายหนาากัประกั
นวิงนเสริ
าศภั
ย ประกอบดวรยกิจประกันภัยประกาศกําหนด
14
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป
นนายหนาคประกั
นวินคาศภั
ยตอนายทะเบี
น ติและไมมีลักษณะตองหามเปนนายหนาประกัน
1) ประเภทบุ
คล โดยบุ
คลธรรมดาที
่มีคุณยสมบั
2) ประเภทนิตจิบากสํ
ุคคลานันิกตงานคณะกรรมการกํ
ิบุคคลที่มีคุณสมบัติแากัละไม
มีลักงษณะต
องหามยื่นคํารขอรั
บใบอนุ
วินาศภัย และผานการอบรมความรู
บและส
เสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัญยาตเป
หรือน
นายหน
าประกันวินาศภั
อนายทะเบี
ยน พรอมเอกสารหลั
ฐานดังงเสริ
ตอมไปนี
้
ผานการอบรมตามหลั
กสูยตตรที
่สาํ นักงานคณะกรรมการกํ
ากับกและส
การประกอบธุ
รกิจประกันภัยประกาศกําหนด
14
รายละเอี
ยด ขนอวินมูาศภั
ลของนิ
ิบุคคล และงบการเงิ
นหรือหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินอื่น
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป(1)
นนายหน
าประกั
ยตอตนายทะเบี
ยน
ในกรณีที่ไมมีงบการเงิ2)น ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน
การประกอบธุ
รกิจงนายหน
นายหนาประกันวินาศภัย(2)ตอรายละเอี
นายทะเบียยดเกี
น ่ยพรวกัอบมเอกสารหลั
กฐานดั
ตอไปนีา้ ประกันวินาศภัย ดังนี้
(ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธุ
รกิจนายหน
วินาศภั่ยยวกัในระยะเวลา
(1) รายละเอี
ยด ขอมูลของนิติบุคคล และงบการเงิ
นหรืาประกั
อหลักนฐานเกี
บฐานะการเงินอื่น
ไม
นอยกว
ขางหน
ในกรณี
ที่ไามสองป
มีงบการเงิ
น า อยางนอยดังตอไปนี้
- เงินยดเกี
ลงทุ่ยนวกัประมาณการรายได
าใชาจประกั
า ย และปริ
มาณธุ
(2) รายละเอี
บการประกอบธุรกิแจละค
นายหน
นวินาศภั
ย ดัรกรรม
งนี้
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ก) แนวนโยบายและแผนการประกอบธุ
รกิจนายหนาประกันวินาศภัย ในระยะเวลา
การบริ
ห
ารความเสี
ย
่
งและการควบคุ
มภายใน
ไมนอยกวาสองปขางหนา อยางนอยดังตอไปนี้
- การควบคุ
คุณภาพการเสนอขาย
การคัดมเลืาณธุ
อกบริ
ษัทประกันภัย
เงินลงทุน มประมาณการรายได
และคเชานใชเกณฑ
จา ย และปริ
รกรรม
ผลิตภัณฑประกันภัยที่จะเสนอขาย- การกํ
ชองทางการเสนอขายผลิ
ากับดูแลกิจการที่ดี ตภัณฑประกันภัย
- การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
- การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เชน เกณฑการคัดเลือกบริษัทประกันภัย
14
ผลิตภัณฑปอระกั
่จะเสนอขาย
างแลนวภัเชิยงทีอรรถที
่ 6, มาตรา ช68องทางการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย
14

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 68
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ ดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่ เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิ ุคคลผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- การดู
ขอมูลของลูกคา
การคัแดลรั
เลือกกษาความปลอดภั
การกํากับดูแลยและการตรวจสอบการปฏิ
บัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ ดรับ
การจัยตามกฎหมายว
ดการเรื่องรองเรีาดยวนยประกั
การปฏินวิบนัตาศภั
ิตอลูยกซึคง่ าเปอยนาผูงเป
การความ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวิน-าศภั
ไดรนับธรรม
การแตและการจั
งตั้งหรือดมอบหมาย
ขัดแยางการเป
ทางผลประโยชน
กระทํ
นนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิ ุคคลผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- -การประกอบธุ
รกิจอื่นของนิตยบิ ขุคอคลผู
ยนื่ ขอรั
การดูแลรักษาความปลอดภั
มูลของลู
กคบาใบอนุญาต (ถามี)
- การจัดการเรื่องรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ
ขัดแยงทางผลประโยชน (ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวิ-นการประกอบธุ
าศภัย ซึ่งตองมีรรกิายละเอี
ยด ตขับิ ้นุคตอนเกี
างน
จอื่นของนิ
คลผูยนื่ยวกั
ขอรับบระบบงานอย
ใบอนุญาต (ถ
ามีอ)ย ดังตอไปนี้
- การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
- การนําสงเบี้ย้นประกั
นภัยใหแบกัตบิงาน
ริษัทระบบงาน
ประกันวินบุาศภั
ย และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
(ข) แผนภาพแสดงขั
ตอนการปฏิ
คลากร
การสย งซึรายงานตามแบบและรายการที
ณะกรรมการหรื
าหนด
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวิน-าศภั
่งตองมีรายละเอียด ขั้นตอนเกีย่ควกั
บระบบงานอยอานายทะเบี
งนอย ดังยตนกํ
อไปนี
้
(ค) รายละเอี
ย
ดเกี
ย
่
วกั
บ
สํ
า
นั
ก
งานและสาขาที
จ
่
ะประกอบธุ
ร
กิ
จ
นายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภัย
- การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
อยางนอยดังตอไปนี้
- การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย
สถานที
่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศ่คาสตร
(GPS) อนายทะเบียนกําหนด
- การส
งรายงานตามแบบและรายการที
ณะกรรมการหรื
- พื้ น ที่ ใยชดเกี
ส อย่ยวกัและอุ
สํ า นั กงานที่จะประกอบธุ
่ เหมาะสม รพร
มดํ า เนิานประกั
กิ จ การนายหน
(ค) รายละเอี
บสํานัปกกรณ
งานและสาขาที
กิจอนายหน
นวินาศภัย า
ประกั
นาศภั
และมี
อยางนนอวิยดั
งตอยไปนี
้ สัดสวนที่ชัดเจน
(ง) รายละเอี
ยดเกี
วกับบุาคแหน
ลากรในการดํ
าเนิมนิศงานเกี
วกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- สถานที
่ตั้ง่ยและตํ
งพิกัดทางภู
าสตร่ย(GPS)
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี- ้ พื้ น ที่ ใ ช ส อย และอุ ป กรณ สํ า นั กงานที่ เหมาะสม พร อมดํ า เนิ น กิ จ การนายหน า
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ช-ัดโครงสร
เจน างองคกรและโครงสรางผูถือหุน
- หนาทีย่แดเกี
ละความผิ
ชอบของบุคลากรในแต
ยงานของนิ
ติบุคาประกั
คล นวินาศภัย
(ง) รายละเอี
่ยวกับบุคดลากรในการดํ
าเนินงานเกีล่ยะหน
วกับวการเป
นนายหน
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี- ้ กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม
ผูมีหนาาทีงองค
่รับผิดกชอบในการดํ
- โครงสร
รและโครงสราาเนิงผูนถงานเกี
ือหุน ่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
อยางนอยสองคน
- หนาที่และความผิดชอบของบุคลากรในแตละหนวยงานของนิติบุคคล
- ผูกรรมการที
ที่จะเปนผู่ไจมัดมการสาขาหรื
อผูาบ มริหารสาขาทีต่ องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ีลักษณะตองห
ประกันวินาศภัย
- ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- รายชื่อนายหนาประกันวินาศภัยทีไ่ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
อยางนอยสองคน
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภั- ผูยททีี่จะเป
ะปฏินบผูตั จิงัดานในสํ
านักงานอย
อยหาคนต่ อและในแต
ละสาขาอย
งนอยสองคน
การสาขาหรื
อผูบ ริาหงนารสาขาที
งไดรับใบอนุ
ญาตเปนานายหน
า
(3) เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย แล ว นิ ติ บุ ค คลต อ งส ง
ประกันวินาศภัย
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรื
อผูมีห่อนนายหน
าที่รับาผิประกั
ดชอบในการดํ
่ยวกั
บการเป
นนายหน
าประกั
วินาศภั
- รายชื
นวินาศภัยาทีเนิไ่ ดนรงานเกี
ับใบอนุ
ญาตเป
นนายหน
าประกั
นวินนาศภั
ย ย
ที่มีความรูหรือาประสบการณ
นการทํ
งานและไม
มีลักาษณะต
องหาางนม อยห
อยาคน
งนอและในแต
ยสองคนเข
ารับการทดสอบความรู
ตามกฎหมายว
ดวยประกันวินใาศภั
ยที่จาะปฏิ
บตั ิงานในสํ
นักงานอย
ละสาขาอย
างนอยสองคน 
เกี่ยวกับการประกันวินาศภั(3)ยตามที
่นายทะเบี
ยนกํบาหนด
เมื่ อ ได
ยื่ น คํ า ขอรั
ใบอนุ ญ าตเป น นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย แล ว นิ ติ บุ ค คลต อ งส ง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด
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ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอผูนวั
บใบอนุญาต าเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
มีหนนยืา่นทีคํ่ราับขอรั
ผิดชอบในการดํ
(ข)ในการทํ
มีความเข
าใจในการประกอบธุ
รกิจนายหนาประกันวินาศภัย
ที่มีความรูหรือประสบการณ
างาน
ดังตอไปนี้
(ค)
มีปนระสบการณ
รกิยจตามกฎหมายว
ประกันภัยหรือาธุดรวกิยประกั
จที่เกี่ยนวขวินอาศภั
งไม ย
(ก) เป
ผูไ ดรับใบอนุการบริ
ญาตเปหารงานในการประกอบธุ
นนายหนาประกันวินาศภั
นมาแล
อยกววไม
านนออยสองป
และไม
องหบาใบอนุ
ม ดังนีญ้ าต
ยกวาสองป
กอมนวัีลักนษณะต
ยื่นคําขอรั
บุคคลทีาใจในการประกอบธุ
่เปนกรรมการ ผูมีหรนกิาจทีนายหน
่รับผิดชอบในการดํ
าเนินยงานเกี่ยวกับการเปนนายหนา
(ข) มีค- วามเข
าประกันวินาศภั
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที
ับใบอนุญาตเป
นนายหน
าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
วยการประกั
นาศภั
(ค) ่ไมีดปรระสบการณ
การบริ
หารงานในการประกอบธุ
รกิจประกันภัายดหรื
อธุรกิจที่เกีน่ยวิวข
องไมยซึ่ง
เป
นายหน
ประกันและไม
วินาศภัมยีลผูักทษณะต
ําการแทนนิ
นอนยกว
านอายสองป
องหามติบดัุคงนีคลอื
้ ่นที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
-- บุบุคคคลที
หรือลูกจาางของบริ
ษัท่ยในเวลาเดี
ยวกั
น า
คลที่เ่เปปนนกรรมการ
กรรมการ ผูผูจ มัดีหการ
นาทีพนั
่รับผิกดงาน
ชอบในการดํ
เนินงานเกี
วกับการเป
นนายหน
เมื่ อ่ไกรรมการของนิ
ุ คคล หรืาประกั
อผู มี หนนวิานทีาศภั
่ รั บยผิตามกฎหมายว
ดชอบในการดําาดเนิ
นงานเกี่ ยวกั
การเป
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที
ดรับใบอนุญาตเปตินบนายหน
วยการประกั
นวิบนาศภั
ยซึน่ง
นายหน
าประกั
นวินาศภั
ไดผยาผูนการทดสอบความรู
และชํ่นาทีระค
มการออกใบอนุ
ญาตเรีนยวิบร
อยแล
ว นายทะเบี
เปนนายหน
าประกั
นวินยาศภั
ทําการแทนนิติบุคคลอื
่ไดราับธรรมเนี
ใบอนุญยาตเป
นนายหนาประกั
นาศภั
ยในเวลาเดี
ยวกัยนน
พิจารณาออกใบอนุญาตเปนนายหน
าประกั
วินาศภัยผูใหจ แัดกการ
นิติบพนัุคคลนั
โดยมี
ใบอนุญษาตหนึ
่งปนับยแตวกัวนันที่ออก
- บุคคลที
่เปนนกรรมการ
กงาน้น หรื
อลูกอจายุางของบริ
ัทในเวลาเดี
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจเมืารณาคํ
าขอรับใบอนุตญิ บาตุ คคล
นายทะเบี
อเท็จาจริ
อเรีย่ ยกมาให
ถอยคํนา
่ อ กรรมการของนิ
หรื อผู มยี หนมีนอาทีํานาจตรวจสอบข
่ รั บผิ ดชอบในการดํ
เนิงนหรื
งานเกี
วกั บการเป
กนายหน
อนพิจาารณาการให
ได และหากมีเหตุ
และหลั
ฐานอันยควรเชื
่อไดวาผูปญระสงค
ะขอรั
บใบอนุ
ญาตเปยนน
ประกันวินาศภัใบอนุ
ยไดผญาาตก็
นการทดสอบความรู
และชํ
าระคกาธรรมเนี
มการออกใบอนุ
าตเรียจบร
อยแล
ว นายทะเบี
นายหน
าประกันวินาศภั
ยขาดคุ
ณสมบัาตประกั
ิหรือมีนลวิักนษณะต
องหแกามนายทะเบี
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1.4 สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย
1.4.1 สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก
1) สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
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ทุกครัญ้ง าตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน
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บุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน
ทุหรืกอครัผูร้งับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกั3)
นภัยหน
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สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชน
และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
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พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย
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อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74
18
พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย
19
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด
(1) ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้
หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ใหม
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกันภัย
(1) ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย
สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ใหม
(2) กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ
นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ประกันภัย
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน
ประกันวินาศภัย
สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ
(2) กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย
ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
ประกันวินาศภัย
ง. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
ง. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน
ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง
ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ
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(3) สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว
(3) สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท
ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกครั้งเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ผูมุงหวัง
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี
ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกครั้งเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได
ผูมุงหวัง
จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก
จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
ฉ. ใหอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเรื่อง
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น
- สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง
ฉ. ใหอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเรื่อง
- จํ า นวนเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย จะต องชํ า ระ ระยะเวลาเอาประกั น ภั ย
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย
- แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด
- สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง
หากไมกําหนดใหคุมครองทันที
- จํ า นวนเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย จะต องชํ า ระ ระยะเวลาเอาประกั น ภั ย
- แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
- แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
หากไมกําหนดใหคุมครองทันที
จํานวน
- แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา
- เมื่ อมี ต อบตกลงทํ า ประกั น ภั ย แล ว ให บั น ทึ กชื่ อ นามสกุ ล พร อ มเลขประจํ า ตั ว
การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
ประชาชนของบุคคลนั้น
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน
- เมื่ อมี ต อบตกลงทํ า ประกั น ภั ย แล ว ให บั น ทึ กชื่ อ นามสกุ ล พร อ มเลขประจํ า ตั ว
ประชาชนของบุคคลนั้น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป
ซ. แจง ให ผูมุง หวั งรับ ทราบถึ งการจะไดรับ กรมธรรม ประกัน ภัยตามที่ตกลงกันจากผูรั บ
ประกันภัย หรือการที่จะไดช.รับภายหลั
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ภัย เรืศน่องไปรษณี
กําหนดย
หรื
าย ดังนีและเงื
้ ่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
หลัอกปเกณฑ
(1)นายหน
ขอความที
่โฆษณานั
้นตยอนังไม
จหรืาอการ
เกินความจริ
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ให
าประกั
นวินาศภั
้นมีเหปนนาขทีอ่กเท็ระทํ
หรือละเวง นกระทําการ ในการเสนอขาย
(2) ข่ออโฆษณา
ความที่โเป
ฆษณานั
องมีงสืคอวามชั
และไมกํายกวม
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื
นตนว้นา ตหนั
พิมพดสิเจน
่งพิมเขพาใจง
วิทยุายกระจายเสี
ง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย
(3)
ข
อ
ความที
โ
่
ฆษณานั
น
้
จะต
อ
งไม
ก
อ

ให
เ
กิ
ด
ความเข
า
ใจผิ
ด
ในสาระสํ
าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม
หรือปาย ดังนี้
ประกันภัย หรือการจายเงิ(1)
นตามสั
ญญาประกั
นภัย ้นตองไมเปนขอเท็จหรือเกินความจริง
ขอความที
่โฆษณานั
(4)
่ระบุ้นวตาองมี
“ไมความชั
ตองตรวจสุ
องมีกกําารระบุ
(2) ในการโฆษณาที
ขอความที่โฆษณานั
ดเจน ขเขภาพ”
าใจงายจะต
และไม
กวม ใหชัดเจนดวยวาตอง
แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคํ
นภัยดว้นยหรื
่ยวกัดบในสาระสํ
สุขภาพตาอคังระบุ
วยวาการ
(3) าขอเอาประกั
ขอความที่โฆษณานั
จะตออไม
งไมกหากมี
อใหเกิกดารแถลงเกี
ความเขาใจผิ
ญเกี่ยเพิวกั่มบดกรมธรรม
แถลงสุ
ปจจัายยเงิ
หนึน่งตามสั
ในการพิ
จารณารันบภัประกั
ประกันขภัภาพเป
ย หรือนการจ
ญญาประกั
ย นภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
(5)
ที่มีการอ่ราะบุ
งอิงวรายงานทางวิ
ชาการ
สถิติ หรื
อขอองมี
มูลกอืารระบุ
่นใด ตใอหงระบุ
แหลวงยวทีา่มตาให
(4) ในกรณี
ในการโฆษณาที
า “ไมตองตรวจสุ
ขภาพ”
จะต
ชัดเจนด
อง
ชัแถลงเกี
ดเจนต่ยอวกั
งไมบตสุัดขทอนข
อ
มู
ล
ดั
ง
กล
า
วจนอาจทํ
า
ให
เ
กิ
ด
ความเข
า
ใจผิ
ด
ในสาระสํ
า
คั
ญ
และต
อ
งมี
ข

อ
มู
ล
ดั
ง
กล
า
วพร
อ
มให
ภาพในใบคําขอเอาประกันภัยดวยหรือไม หากมีการแถลงเกี่ยวกับสุขภาพตองระบุเพิ่มดวยวาการ
พนั
ก
งานเจ
า
หน
า
ที
แถลงสุขภาพเปนป่ตจรวจสอบได
จัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
(6)
โฆษณาผ
านสื
่อโฆษณาที
่ใชขอความ
อนและคํ
าย
(5) กรณี
ในกรณี
ที่มีการอ
างอิ
งรายงานทางวิ
ชาการหรืสถิอภาพ
ติ หรืตัอวขอัอกมูษรของคํ
ลอื่นใด ตาอเตืงระบุ
แหลางอธิ
ที่มบาให
รายละเอี
ดตอตงมี
ความคมชั
านไดชัดเจน
ชัดเจนตอยงไม
ัดทอนข
อมูลดดังและอ
กลาวจนอาจทํ
าใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และตองมีขอมูลดังกลาวพรอมให
(7)
กรณี
โ
ฆษณาผ
า
นสื
่อโฆษณาทีม่ ีเฉพาะการใชเสียง ตองจัดใหมีการอานออกเสียง คําเตือน
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
และคําอธิบายรายละเอียดที
งเขาใจได
(6)่สามารถฟ
กรณีโฆษณาผ
านสื่อโฆษณาที่ใชขอความ หรือภาพ ตัวอักษรของคําเตือนและคําอธิบาย
(8)
ให
ม
ี
ก
ารระบุ
ค
เตือน โดยใชขอความวา “ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
รายละเอียดตองมีความคมชัด และอานไดชัดําเจน
คุมครองและเงื่อนไขกอนตั(7)
ดสินกรณี
ใจทํโาฆษณาผ
ประกันภัานสื
ยทุ่อกโฆษณาที
ครั้ง” หรือม่ ขีเฉพาะการใช
อความอื่นใดที
นองเดี
ยวกัน ยง คําเตือน
เสีย่มงีคตวามหมายทํ
องจัดใหมีกาารอ
านออกเสี
และคําอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟงเขาใจได
(8) ใหมีการระบุคําเตือน โดยใชขอความวา “ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
คุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง” หรือขอความอื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
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(9) ตองไมทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนเองเปนผูรับประกันภัย และใหระบุแจงชัดใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
ผูรับประกันภัย
ตามประกาศคณะกรรมการกํ
การประกอบธุ
รกิจประกั
ภัย เรื่อรงะบุหลัแจกงเกณฑ
(9) ตองไมทําใหผูเอาประกันาภักัยบเขและส
าใจผิงดเสริ
วามตนเองเป
นผูรับประกั
นภัยนและให
ชัดใน
วิธีการออกกรมธรรมปประกั
ประกันภัปยระกั
และการชดใช
เงิน หรืนอกรมธรรม
คาสินไหมทดแทนตาม
การเสนอขายกรมธรรม
ระกันนภัภัยยการเสนอขายกรมธรรม
ผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรม
นภัยที่เสนอขายเป
ประกันภัยของ
สัผูรญับญาประกั
น
ภั
ย
โดยใช
ว
ิ
ธ
ี
ก
ารทางอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
พ.ศ.
2560
ให
น
ายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
หรื
อ
ธนาคาร
แลวแต
ประกันภัย
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผู
รับประกันภัยใหเสนอขายกรมธรรม
ระกันภัยผานทางอิ
เล็กทรอนิ
มีหกนเกณฑ
าที่ให
ตามประกาศคณะกรรมการกํ
ากับและสงเสริปมการประกอบธุ
รกิจประกั
นภัย กเรืส่อไงด หลั
วมมือกับผูรับประกั
กลาวในการกระทํา หรือปการละเว
าเพิ่มเติมเจากประกาศทั
สามฉบับขางตน
วิความร
ธีการออกกรมธรรม
ประกันนภัภัยยดังการเสนอขายกรมธรรม
ระกันภัยนกระทํ
และการชดใช
งิน หรือคาสิน้งไหมทดแทนตาม
้
สัดังญนีญาประกั
นภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ใหนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแต
(1) กระทํ
าตามวินภัธีกยารแบบปลอดภั
ยในระดั
บที่กนําภัหนดไว
ในกฎหมายว
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผู
รับประกั
ใหเสนอขายกรมธรรม
ประกั
ยผานทางอิ
เล็กทรอนิาดกวสยธุ
ได รมีกรรมทาง
หนาที่ให
อิความร
เล็กทรอนิ
ก
ส
วมมือกับผูรับประกันภัยดังกลาวในการกระทํา หรือการละเวนกระทําเพิ่มเติมจากประกาศทั้งสามฉบับขางตน
(2) เสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ดังนี้
นายทะเบียนใหเสนอขายผ(1)านทางอิ
กทรอนิ
สเทานั้น และตยอในระดั
งเปดเผยข
ลเกี่ยวกัในกฎหมายว
บเงื่อนไขการจ
กระทํเาล็ตามวิ
ธีกการแบบปลอดภั
บที่กอํามูหนดไว
าดาวยผลประโยชน
ยธุรกรรมทาง
เบี
้
ย
ประกั
น
ภั
ย
หรื
อ
ข
อ
มู
ล
อื
่
น
ใดที
่
เ
ป
น
ประโยชน
ใ
นการพิ
จ
ารณาตั
ด
สิ
น
ใจทํ
า
ประกั
น
ภั
ย
ของผู

ม

ุ
ง
หวั
ง
ตามที
่สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการกํากับและส(2)
งเสริเสนอขายผ
มการประกอบธุ
รกิจเประกั
นภัยกประกาศกํ
าหนดดวปยระกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
านทางอิ
ล็กทรอนิ
สเฉพาะกรมธรรม
ใหรวมมื
กับผูรับกประกั
ดังตออไปนี
นายทะเบียนใหเสนอขายผ(3)านทางอิ
เล็กอทรอนิ
สเทานัน้นภัยและต
งเปด้ เผยขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
ก. ่เแสดงขั
้นตอนการขอทํ
นภัดยสิชนอใจทํ
งทางการติ
วิธีการร
งเรีงตามที
ยน และช
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอื่นใดที
ปนประโยชน
ในการพิาจประกั
ารณาตั
าประกัดนตภัอยของผู
มุงอหวั
่สํานัอกงทาง
งาน
การติ
ดตอในกรณีากัเกิบดและส
เหตุขงัดเสริ
ขอมงกัการประกอบธุ
บการใหบริการผ
นทางอิ
ทรอนิกสาหนดดวย
คณะกรรมการกํ
รกิจาประกั
นภัเล็ยกประกาศกํ
าตเปนนนายหน
(3) ใหข.รวแสดงใบอนุ
มมือกับผูรญ
ับประกั
ภัย ดังตาอประกั
ไปนี้ นวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย
ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยก.ผาแสดงขั
นทางอิ้นเล็ตอนการขอทํ
กทรอนิกสไดาประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง
ค. บแสดงวั
ใหชัดเจนว
าตองการขายประกั
นภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด
การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกั
การใหตบถุริปกระสงค
ารผานทางอิ
เล็กทรอนิ
กส
และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชน
อะไรจากการตั
สินใจซืา้อประกั
หรือนแนะนํ
าผูยมซึุง่งหวั
งทํารประกั
วินาศภัยรให
เหมาะสม
ข. แสดงใบอนุ
ญาตเปนดนายหน
วินาศภั
ตนได
ับอนุญนาตจากผู
ับประกั
นภัย
กัใหบเความเสี
ย
่
งและความสามารถในการชํ
า
ระเบี
ย
้
ประกั
น
ภั
ย
(Suitability
Requirement)
สนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได
ง.ค. แสดงข
เกี่ยวกัใบหกรมธรรม
นภัย ดังตอไปนี
แสดงวัตอถุมูปลระสงค
ชัดเจนวาปตระกั
องการขายประกั
นภั้ ยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด
ปเงื่อนไขทั่วดไป
ตามกรมธรรม
นภันยวิและข
นความ
และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชน- อสรุ
ะไรจากการตั
สินผลประโยชน
ใจซื้อ หรือแนะนํ
าผูมุงหวังทํปาระกั
ประกั
นาศภัอยยกเว
ใหเหมาะสม
คุกับมครอง
ทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
ประกันภันยภัย(Suitability
ที่ผานการใหRequirement)
ความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย
ความเสีและสิ
่ยงและความสามารถในการชํ
าระเบี้ยประกั
- จําอนวนเบี
นภั ยของกรมธรรม
ง. แสดงข
มูลเกี่ย้ยวกัประกั
บกรมธรรม
ประกันภัย ดังปตระกั
อไปนีน ภั้ ย และสัญ ญาเพิ่ มเติม (ถา มี )
ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชํ-าระเบี
นภั่วยไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ
สรุป้ยเงืประกั
่อนไขทั
- คําเตือนใหปผระกั
ูมุงหวั
อาน และทํ
าความเข
าใจในขรับอประกั
มูลเกีน่ยภัวกัยบกรมธรรม
คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
นภังยศึทีก่ผษาานการให
ความเห็
นชอบจากผู
ประกันภัย
- จํา นวนเบี้ย ประกั นภั ยของกรมธรรมป ระกัน ภัย และสัญ ญาเพิ่ มเติม (ถา มี )
(4)
จั
ด
ให
ผ
ุงหวัง้ยระบุ
ตัวนตน
ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําูมระเบี
ประกั
ภัยและยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย
(5) เมื่อผูม-ุงหวัคํางเตื
แสดงเจตนาขอทํ
จัดใหผาความเข
ูมุงหวังระบุ
ระบบข
บขอมูล
อนใหผูมุงหวังศึาประกั
กษา อนาภันย และทํ
าใจในข
อมูอลมูเกีล่ยในการรั
วกับกรมธรรม
ทางอิ
ประกันเล็ภักยทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นให(4)
แกผจัูมดุงให
หวัผงูมตามระบบข
ลทีและยื
่ระบุไวนยัและจั
ดใหผอูมนแสดงเจตนาขอทํ
ุงหวังสามารถตรวจสอบข
ุงหวังระบุตอัวมูตน
นตัวตนก
าประกันอภัมูยลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย
ีการตกลงรั
บประกันภัาประกั
ย นภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล
(5) ในกรณี
เมื่อผูมุงมหวั
งแสดงเจตนาขอทํ
ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 105

2/28/2563 BE 9:08 PM

2-50

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-50

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

(6) แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น
(7) ออกเลขที่ อา งอิ ง หรื อเอกสารอ า งอิ ง ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส พร อมทั้ ง ส ง ข อมู ล เกี่ ย วกั บ
กรมธรรมประกันภัย สรุป(6)
เงื่อนไขทั
ผลประโยชน
ประกันผภัูมยุงและข
และสิ
แจงช่วอไป
งทางการชํ
าระเบีต้ยามกรมธรรม
ประกันภัย ในกรณี
หวังชํอายกเว
ระเบีน้ยความคุ
ประกันมภัครอง
ยโดยใช
วิธีกทารธิ
ประโยชน
ตามเงืก่อสนไขกรมธรรม
ยนั้นให
ผูมาุงบัหวั
ทางอิ
เล็กทรอนิ
ตองเปนการชํปาระกั
ระเบีน้ยภัประกั
นภัแยกเข
ญชีง ผูรับประกันภัยเทานั้น
(8)
่อมีการชํ่ อาระเบี
ประกั
นภัยแลวา งอิ
ตองงออกเอกสารการรั
นของผู
ภัย่ ยใหวกัแบก
(7) เมื
ออกเลขที
 า งอิ ง้ยหรื
อเอกสารอ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กบส เงิพร
อมทั้ งรสับงประกั
ข อมูนล เกี
ผูมุงหวัง ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
กรมธรรม
(9) ในการส
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
ประกันงภัขยอนัมู้นลใหอิเแล็กกผทรอนิ
ูมุงหวักงสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภั(8)
ย นายหน
นวิน้ยาศภั
ย หรื
แลวแตกรณี ตองลงลายมื
อชื่อรทางอิ
เล็กนทรอนิ
เมื่อมีกาประกั
ารชําระเบี
ประกั
นภัอยธนาคาร
แลว ตองออกเอกสารการรั
บเงินของผู
ับประกั
ภัยใหกแกส
ทีผูม่มุงีลหวั
ักษณะเชื
ง ่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกัน(9)
ภัยจะประกาศไว
่น กสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
ในการสงขอเมูปลนอิอย
เล็กางอื
ทรอนิ
่ง สําหรัาประกั
บการใช
ีการทางอิ
ล็กทรอนิแล
กสวปแตระกอบการเสนอขายกรมธรรม
เทานั้น และผูรับประกันภัอนึ
ย นายหน
นวิวนิธาศภั
ย หรือเธนาคาร
กรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็ปกระกั
ทรอนินภักสย
าประกั่อนถือวินไดาศภั
ย หรือธนาคารเป
ผูเสนอขายกรมธรรม
ภัยสมีําหนันกางานคณะกรรมการกํ
ที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํ
ทีนายหน
่มีลักษณะเชื
ตามกฎหมายว
าดวยธุนรกรรมทางอิ
เล็กทรอนิกปสระกั
เวนนแต
ากับและสงเสริมา
ประกันภัยโดยใช
ิธีการทางอิ
เล็กทรอนิกสเปและด
การประกอบธุ
รกิจวประกั
นภัยจะประกาศไว
นอยาวงอืยวิ่นธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ
วยเช
นกัน วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
อนึ่ง กสํสาดหรั
บการใช
้งในการส
งขอมูนลผูทางอิ
เล็กทรอนิกสใหแปกระกั
ผูมุงนหวั
ลที่ผูมุงหวังระบุไวา
นายหนาประกันวินาศภัยทัหรื
อธนาคารเป
เสนอขายกรมธรรม
ภัยงมีตหอนงสางทีไปยั
่ใหผงูมระบบข
ุงหวังตออมูงแสดงเจตนาขอทํ
เท
านั้นนภัโดยที
่ผูรับวประกั
นภัย นายหน
าประกั
วินาศภั
ย ธหรืีการแบบปลอดภั
อธนาคาร แลวแต
กรณี ตบอทีงลงลายมื
อชืา่อหนดไว
ทางอิเล็ในกฎหมาย
กทรอนิกส
ประกั
ยโดยใช
ิธีการทางอิ
เล็กทรอนิ
กส นและด
วยวิ
ยในระดั
่กฎหมายกํ
ทีวา่มดีลวักยธุษณะเชื
่อถือไดเตล็ามกฎหมายว
ดวยธุ
รกรรมทางอิ
กทรอนิกสดวายเช
นกัรนกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันทัภั้งยในการส
จะประกาศไว
นอยเาล็งอื
่น กสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
งขอมูลเปทางอิ
กทรอนิ
4) นหนภัยาทีนายหน
่ตองไมาตประกั
ั้ง หรือนยอมให
คลซึ
่งมีลักษณะต
องหกรณี
ามเขตาอมาปฏิ
บัติหอนชืา่อทีทางอิ
่ นายหน
าประกักนส
เทานั้น โดยที่ผูรับประกั
วินาศภับยุคหรื
อธนาคาร
แลวแต
งลงลายมื
เล็กทรอนิ
วิทีน่มาศภั
ย ประเภทนิ
ิบุ คคลจะตอางไม
แ ตรงกรรมทางอิ
ตั้ ง หรื อยิ นเล็ยอมให
งมีสลําั กนัษณะต
องหา มต อไปนี้ เาขกัาบมาเป
หรืมอ
ีลักษณะเชื
่อถือไดตตามกฎหมายว
ดวยธุ
กทรอนิบกุ คสคลซึ
เวน่แต
กงานคณะกรรมการกํ
และสนงเสริ
ทํการประกอบธุ
าหนาที่นายหน
ย หรือบุคเคลผู
ที่มาีองอืํานาจในการจั
ดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย
รกิาจประกั
ประกันนวิภันยาศภั
จะประกาศไว
ปนอย
่น
คลทีต่ไั้งมไหรื
ดรอับยอมให
ใบอนุญบาตเป
าประกั
นวิานมเข
าศภัามาปฏิ
ย บัติหนาที่ นายหนาประกัน
4) หน(1)าที่บุตอคงไม
ุคคลซึน่งนายหน
มีลักษณะต
องห
บุคคลที
กถอนใบอนุ
ญาตเป
นนายหน
าประกัอนงห
วินาาศภั
หรือ้ เขใบอนุ
วินาศภั ย ประเภทนิ ติบุ ค(2)
คลจะต
องไม่เคยถู
แ ตงกตัเพิ
้ ง หรื
อยิ นยอมให
บุ คคลซึ
่ งมีลั กษณะต
มต อยไปนี
า มาเปญนาตเป
หรืนอ
ตัทํวาแทนประกั
นวินาประกั
าศภัยนในระยะเวลาห
อนวัทนี่มขอรั
บใบอนุญาตดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย
หนาที่นายหน
วินาศภัย หรือาบุปคกคลผู
ีอํานาจในการจั
(3)
คลที่ไ่เมปไนดนายหน
าศภัย าผูประกั
ทําการแทนนิ
(1) บุบุคคคลที
รับใบอนุาประกั
ญาตเปนนวินนายหน
นวินาศภัตยิบุคคลอื่นที่ไดรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัย (2)
ในเวลาเดี
ยวกั่เคยถู
น กเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน
บุคคลที
(4) บุค คลที่ เาปปนกกรรมการ
 จัด การญาตสมุ หบัญ ชี หรื อพนั กงานผู ที่ มีอํา นาจในการจั ดการ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาห
อนวันขอรับผูใบอนุ
กิจการของบริษัทประกันวิ(3)
นาศภับุคยคลที
ในเวลาเดี
ยวกัน าประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอื่นที่ไดรับใบอนุญาตเปน
่เปนนายหน
บุคคลที
นายหนาประกันวินาศภัย (5)
ในเวลาเดี
ยวกั่เปนนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท
ประกันวินาศภัย ในเวลาเดี(4)ยวกับุนค คลที่ เป น กรรมการ ผู จัด การ สมุ หบัญ ชี หรื อพนั กงานผู ที่ มีอํา นาจในการจั ดการ
่เคยตอยงคํ
กิจการของบริษัทประกันวิ(6)
นาศภับุคยคลที
ในเวลาเดี
วกัานพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต
(5) บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท
ประกันวินาศภัย ในเวลาเดี(7)ยวกับุนคคลลมละลาย
(8)
ลจริตองคํ
หรืาอพิจิพตากษาถึ
ฟนเฟองนํทีา่สไมุดสใหมประกอบ
(6) บุบุคคคลวิ
คลทีก่เคยต
ลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
(9)
บุ
ค
คลที
เ
่
ป
น
ตั
ว
แทนประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
โดยทุจริต
(7) บุคคลลมละลาย
(8) บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ
(9) บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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5) หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย
กรณี
ที่นาายหน
จัดตั้งสําานัประกั
กงานใดขึ
้นมาเลย
หรือมิไตดิบจุคัดคลต
ใหมีสอํางจันัดกตังานแห
5) หน
ที่ตองจัาประกั
ดใหมีสนําวินันกาศภั
งานย20ไมนายหน
นวินาศภั
ยประเภทนิ
้งสํานักงใหม
งาน
ตามที
่
โ
ยกย
า
ย
ต
อ
งระวางโทษปรั
บ
ตั
้
ง
แต
ห
นึ
่
ง
หมื
่
น
บาทถึ
ง
ห
า
หมื
่
น
บาท
และกรณี
ท
่
ี
โ
ยกย
า
ยแล
ว
มิ
ไ
ด
แ
จ
ง
ต
อ
นายทะเบี
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงยตนอ
ตามกําหนดเวลา
ตองงระวางโทษปรั
บาท าย
นายทะเบี
ยนเปนหนั
สือภายในหาวับนไม
นับเกิแตนหนึ
วันที่งหมื
่ทํา่นการโยกย
6)
ที่ตองจัาประกั
ดทํา และลงรายการในสมุ
ยน สมุ
ดบัญชีหรืและเอกสารเกี
ธุรกิจ21งใหม
เปน
กรณีหน
ที่นาายหน
นวินาศภัยไมจัดตั้งสําดนัทะเบี
กงานใดขึ
้นมาเลย
อมิไดจัดใหมีส่ยําวกันับกงานแห
หนาที่โ่ขยกย
องนายหน
าประกันวินาศภับยตัประเภทนิ
ติบ่นุคบาทถึ
คล จะต
งจัด่นทํบาท
าสมุและกรณี
ดทะเบียนที่โสมุ
ดบัาญยแล
ชี และเอกสารเกี
่ยวกับธุรยกินจ
ตามที
าย ตองระวางโทษปรั
้งแตหนึ่งหมื
งหาอหมื
ยกย
วมิไดแจงตอนายทะเบี
ของตนตามแบบและรายการที
่นายทะเบี
นกํ่งาหมื
หนด
พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
ตามกํ
าหนดเวลา ตองระวางโทษปรั
บไมเกินยหนึ
่นบาท
เกี่ยวกับธุรกิจดังกลา6)วใหหน
เสร็าจทีเรี่ตยอบร
าหนดเวลาเจ็ดดวัทะเบี
นนับแต
ี่มีรดายการให
ลง มิฉะนั้นต่ยอวกั
งระวางโทษปรั
งจัดอทํย าภายในกํ
และลงรายการในสมุ
ยนทสมุ
บัญชี และเอกสารเกี
บธุรกิจ21 เปบน
ไม
าหมื่นบาทาประกั
และปรันวิบนอีาศภั
กไมยเกิประเภทนิ
นวันละสองพั
บาทตลอดเวลาที
าฝนอยู
หนเกิาทีน่ขหองนายหน
ติบุคนคล
จะตองจัดทําสมุ่ยังดฝทะเบี
ยน สมุดบัญชี และเอกสารเกี
่ยวกับธุรกิจ
22
7)
หน
า
ที
่
ต

อ
งเก็
บ
รั
ก
ษาสมุ
ด
ทะเบี
ย
น
สมุ
ด
บั
ญ
ชี
และเอกสารเกี
่
ย
วกั
บ
ธุ
ร
กิ
จ
นายหน
าประกัน
ของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
วิเกีน่ยาศภั
ิบุคคลมี
ที่จอัดยเก็ภายในกํ
บรักษาสมุ
ดทะเบียนดวัสมุนนัดบบัแต
ญชีทและเอกสารที
ของตน รวมทับ้ง
วกับยธุประเภทนิ
รกิจดังกลาตวให
เสร็จหเรีนยาบร
าหนดเวลาเจ็
ี่มีรายการใหลง่เกีมิ่ยฉวกัะนับ้นธุตรกิอจงระวางโทษปรั
เอกสารประกอบการลงสมุ
ดบัญนชีบาทตลอดเวลาที
ไวที่สํานักงานของตน
นระยะเวลาไม
นอยกวาหาปนับแตวันที่
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับดอีทะเบี
กไมเยกินนวัและสมุ
นละสองพั
่ยังฝาฝนเปอยู

ลงรายการครั้งสุดทา7)ยในสมุ
ยนบหรื
สมุดบัดญทะเบี
ชีนั้นยนหากไม
ิตามตองระวางโทษปรั
าหมื่นบาท
หนาดทีทะเบี
่ตองเก็
รักอษาสมุ
สมุดปบัฏิญบชีัตและเอกสารเกี
่ยวกับธุบรกิไมจเ22กินหนายหน
าประกัน
8)
หน
า
ที
่
ต

อ
งรั
ก
ษาให
ม
ี
จ
ํ
า
นวนขั
้
น
ต่
ํ
า
ของผู

แ
ทนที
่
ม
ี
อ
ํ
า
นาจปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านอยู

ต
ลอดเวลา
นายหน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีหนาที่จัดเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของตน รวมทัา้ง
ประกั
นวินาศภัยประเภทนิตดิบทะเบี
ุคคลตยอนงรัและสมุ
กษาใหดผบัูแญทนนิ
่มีอํานาจลงนามผู
กพันนิติบุคคล
หรือาผูหมาีอปํานนาจในการ
เอกสารประกอบการลงสมุ
ชีไวตทิบี่สุคําคลที
นักงานของตน
เปนระยะเวลาไม
นอยกว
ับแตวันที่
จัลงรายการครั
ดการกิจการนายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
อย
า
งน
อ
ยสองคนที
่
ผ

า
นการทดสอบความรู

ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ห
น
า
ที
่
ใ
ห
ม
ี
จ
ํ
า
นวนขั
้งสุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท้นต่ํา
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที
รกิจนายหน
าประกั
วินาศภัแทนที
ย ่มีอํานาจปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นายหนา
8) หนา่ปทีระกอบธุ
่ตองรักษาให
มีจํานวนขั
้นต่นําของผู
9) หนตาิบทีุค่ตคลต
องรักอษาให
มีจํานวนขั
้นต่ตําิบของผู
ิงานอยูตลอดเวลา
จนายหนา
ประกันวินาศภัยประเภทนิ
งรักษาให
ผูแทนนิ
ุคคลทีป่มฏิีอบําัตนาจลงนามผู
กพันนิในการประกอบธุ
ติบุคคล หรือผูมีอรํากินาจในการ
ประกั
นวินจการนายหน
าศภัยโดยตรงประเภทนิ
ิบุคคล
งมีอผยสองคนที
ูปฏิบัติงานที่ผ่ไาดนการทดสอบความรู
รับใบอนุญาตเปนนายหน
ย และการ
จัดการกิ
าประกันวินตาศภั
ยอยตาองน
 ปฏิบาัตประกั
ิหนานทีวิ่ใหนาศภั
มีจํานวนขั
้นต่ํา
ประกอบธุ
ร
กิ
จ
นายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
ต
อ
ประเภทนิ
ต
ิ
บ
ุ
ค
คลนั
้
น
ต
อ
งมี
ผ

ู
ป
ฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านที
่
ไ
ด
ร
ั
บ
ใบอนุ
ญ
าตเป
น
นายหน
า
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย และผ
านการทดสอบความรู
เกี่ยวกั้นบต่ําการประกั
ตอดวตยลอดเวลา
โดยใหมในการประกอบธุ
ีจํานวนขั้นต่ําสามคนคงที
9) หน
าที่ตองรักษาใหมีจํานวนขั
ของผูปฏิบนัตภัิงยานอยู
รกิจนายหน่อยูา
ตลอดเวลาที
่ประกอบธุ
รกิจนายหนตาิบประกั
าศภั
ประกันวินาศภั
ยโดยตรงประเภทนิ
ุคคลนตวิอนงมี
ผูปยฏินับ้นัตๆิงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และการ
สําาหรัประกั
บ การปฏิ
บั ติงยานตามปกติ
ในการให
บ ริผกูปารแก
ระชาชน
และใหญคาตเป
ํ า ชี้แนจงต
อนายา
ประกอบธุรกิจนายหน
นวินาศภั
ตอประเภทนิทตั่ วิบไปุคคลนั
้น ตองมี
ฏิบัตปิงานที
่ไดรับใบอนุ
นายหน
ทะเบี
อพนั
งานเจานการทดสอบความรู
าหนาที่นั้น จะตองมีผเกีูป่ยฏิวกั
บัตบิงการประกั
านที่ไดรับนใบอนุ
นนายหน
ยประจํา่ออยูยู
ประกัยนนวินหรืาศภั
ย กและผ
ภัยตญอดาตเป
วย โดยให
มีจาําประกั
นวนขัน้นวิต่นําาศภั
สามคนคงที
ตลอดเวลา
นอยกวารหนึ
คนในสําานัประกั
กงานหรื
แตลยะสาขา
ตลอดเวลาทีไม่ประกอบธุ
กิจ่งนายหน
นวินอาศภั
นั้นๆ
สํา หรับ การปฏิ บั ติง านตามปกติ ทั่ ว ไป ในการให บ ริ การแกป ระชาชน และให คํ า ชี้แ จงตอนาย
ทะเบียน 20หรือพนักงานเจาหนาที่นั้น จะตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประจําอยู
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102
ตลอดเวลา21 อไมางแล
นอวยกว
าหนึ่ง่ คนในสํ
อแต103ละสาขา
เชิงอรรถที
6, มาตราานั70กงานหรื
และมาตรา
22

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104
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10) หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธิสําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี้
(1) าหนึ
าหรับนนิตไวิบตุคลอดเวลา
คลที่เปนนายหน
ยโดยตรง
10) หน
ที่ต่งอลงดํานบาท
ารงเงินสํกองทุ
นายหนาประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภั
ยประเภทนิติบุคคลตอง
(2) หนึ่ง่ไดลราับนบาท
หรับนินตนายหน
ิบุคคลทีา่เประกั
ปนนายหน
าประกั
าศภัายรตออยละศูนยจุดสองหาของ
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที
ใบอนุสํญาาตเป
นวินาศภั
ยไมนนวิอนยกว
งลานหบาัญแสนบาท
าหรัตอบงไม
นิตนิบอุคยกว
คลทีา่เจํปานนวนดั
นายหน
ประกั
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธิ(3)
สําหรัหนึบ่รอบป
ชีที่ผานมาสํแต
งตอาไปนี
้ นวินาศภัยโดยตรง และ
นายหนาประกันวินาศภัยต(1)อ หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง
ให
วา่งการดํ
ารงเงิสํนาหรั
กองทุ
การเงินาตามกฎหมายว
(2)ถือหนึ
ลานบาท
บนินติบของสถาบั
ุคคลที่เปนนนายหน
ประกันวินาศภัายดตวอยธุรกิจสถาบันการเงิน
เปนการดํารงเงินกองทุนข(3)
างตนหนึ
แล่งวลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ
11)ยตหน
นายหนาประกันวินาศภั
อ าที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง
เปนสถาบันการเงิน หรือเป
ับอนุาญรงเงิ
าตจากธนาคารแห
งประเทศไทยให
ประกอบธุรกิาจดบริ
ชําระเงิ
นแทนน
ใหนถผูือไวดารการดํ
นกองทุนของสถาบั
นการเงินตามกฎหมายว
วยธุกรารรั
กิจบสถาบั
นการเงิ
ตเปอนงรัการดํ
บชําาระเบี
ญชีวบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น
รงเงิ้ยนประกั
กองทุนนภัขยาเข
งตานบัแล
ส11)
ว นนายหน
วิ น าศภั
ย ประเภทนิ
่ น ต องจั
ด ใหมนี บวินั ญาศภั
ชี เงิ นยประเภทนิ
ฝากสถาบัตนิบการเงิ
หนาที่ตาอประกั
งรับชํนาระเบี
้ยประกั
นภัยเขาตบัิ บญุ คชีคลอื
นายหน
าประกั
ุคคลซึน่ง
สํเปานหรัสถาบั
บเฉพาะการรั
หรืออเปจานยเบี
ภัย แยกจากบัญชีทงประเทศไทยให
ี่ใชในการดําเนินปการอื
่นๆ รโดยให
นบับญชํชีาทระเงิ
ี่ปราศจาก
นการเงินบหรื
ผูได้ยรประกั
ับอนุญนาตจากธนาคารแห
ระกอบธุ
กิจบริเกปารรั
นแทน
ภาระผู
ก
พั
น
ใด
และให
ด
า
ํ
เนิ
น
การดั
ง
ต
อ
ไปนี
้
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น
(1) ฝากเบี
้ยประกั
ยที่ไยดประเภทนิ
รับไวในบัญตชีิ บเงิุ คนคลอื
ฝากสถาบั
นการเงิ
นนับแตวนันการเงิ
ที่ไดรับน
สว นนายหน
า ประกั
น วินนภัาศภั
่ น ต องจั
ด ใหมนีภายในสามวั
บั ญ ชี เงิ น ฝากสถาบั
ทํา้ยหนั
งสือนแจภังยตแยกจากบั
อสถาบันการเงิ
ยอมให
อมูล
สําหรับเฉพาะการรับหรือ(2)
จายเบี
ประกั
ญชีที่ในชแสดงความยิ
ในการดําเนินนการอื
่นๆนายทะเบี
โดยใหเปยนนตรวจสอบข
บัญชีที่ปราศจาก
บัภาระผู
ญชีนั้นกจากสถาบั
นการเงิ
โดยตรง
พรอ้ มนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
พันใด และให
ดําเนินนไดการดั
งตอไปนี
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น (1) ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
23
12) หน
องใหงสืคอวามร
อในการตรวจสอบ
เปนหนานทียอมให
่ของนายหน
าประกัยนนตรวจสอบข
วินาศภัยประเภท
(2) าทีทํ่ตาหนั
แจงวตมมื
อสถาบั
นการเงินแสดงความยิ
นายทะเบี
อมูล
นิบัญ
ติบชีุคนคลที
่
จ
ะต
อ
งให
ค
วามร
ว
มมื
อ
แก
น
ายทะเบี
ย
นและพนั
ก
งานเจ
า
หน
า
ที
่
ผ

ู
ม
ี
อ
ํ
า
นาจ
ในการให
ถ

อ
ยคํ
า
หรื
อ
นํ
า
ส
ง
ั้นจากสถาบันการเงินไดโดยตรง พรอมนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหสมุ
าวันด
หรือนําสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
นัทะเบี
บแตยวนันทีสมุ่เปดดบับัญญชีชีและเอกสารใดๆ
นั้น
23
ยังสํานักงานของนายหน
ประกั
นาศภั
ยประเภทนิ
ติบุคคลเพื่อตรวจสอบ
ยินยอมาประกั
หรือนผูวิในดขัาศภั
ดขวาง
หรือ
12) าหน
าที่ตนอวิงให
ความร
วมมือในการตรวจสอบ
เปนหนาหากไม
ที่ของนายหน
ยประเภท
ไม
ตองระวางโทษจํ
าคุกไมเกิยนนและพนั
หนึ่งเดือกนงานเจ
หรือปรั
บไมาทีเกิ่ผนูมหนึ
หมื่นในการให
บาท หรือถทัอ้งยคํ
จําาทัหรื
้งปรัอบนําสงสมุด
นิตอิบําุคนวยความสะดวก
คลที่จะตองใหความร
วมมือแกนายทะเบี
าหน
ีอํา่งนาจ
้นสุดของใบอนุญหรื
าตอนํไดาแสกงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
ทะเบียน 1.5
สมุดบัการสิ
ญชี และเอกสารใดๆ
1.5.1 การสิ
้นสุดโดยอั
ตโนมัยประเภทนิ
ติ แบงออกได
น 2 กรณี
ดังนี้ หากไมยินยอม หรือผูใดขัดขวาง หรือ
ยังสํานักงานของนายหน
าประกั
นวินาศภั
ติบเุคปคลเพื
่อตรวจสอบ
1) ตเมือ่องระวางโทษจํ
ครบอายุใบอนุ
คําขอต
าตเปนหรืนายหน
ไมอํานวยความสะดวก
าคุญกาต
ไมเกิและมิ
นหนึไ่งดเดืทอําการยื
น หรื่นอปรั
บไมเอกิอายุ
นหนึใบอนุ
่งหมืญ่นบาท
อทั้งจําาทัประกั
้งปรับนวินาศภัย
ตามที่กําหนดไว
1.5 การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก
เมื่อนายหน
าประกั
าศภังออกได
ยผูใดไดเปรนบั แต
งตั้งใหดัเงปนีน้ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง
1.5.12)การสิ
้นสุดโดยอั
ตโนมันตวินิ แบ
2 กรณี
24
ในบริษัทประกันวินาศภั
1) ยเมืใด่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดทําการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา
ตามที่กําหนดไว1.5.2 การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที
25
ประกันวินาศภัย เมื่อ2)ปรากฏแก
นายทะเบี
นายหน
ประกั
นวินงตัาศภั
เมื่อนายหน
าประกัยนนววินา าศภั
ยผูใาดได
รบั แต
้งใหยเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง
ในบริษัทประกันวินาศภัยใด24
1.5.2 การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา
23
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 75, มาตรา 105 และมาตรา 106
25
24
ประกันวินาศภั
ย วเมืเชิ่องปรากฏแก
นายทะเบี
อางแล
อรรถที่ 6, มาตรา
73 ยนวา นายหนาประกันวินาศภัย
25

อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 76
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25
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1) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายนี้
2) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
3)
สมบันติกเปารเป
นนายหน
าประกั
าศภัยตามที
1) ขาดคุ
กระทํณ
าการอั
นการฝ
าฝนบทบั
ญญันตวิิกนฎหมายนี
้ ่กําหนดไว
4)
งานจนทํ
ด หรือกอาจทํ
ยหายแก
ผูรอับคณะกรรมการ
ประโยชนตาม
2) ดํฝาาเนิ
ฝนนหรื
อไมปฏิาบใหัตเิตกิามหลั
เกณฑาใหวิเธกิีกดารความเสี
และเงื
่อนไขทีผ่นูเอาประกั
ายทะเบียนนภัย หรื
กรมธรรม
ประกั
ย หรือประชาชน
กํากับและส
งเสรินมภัการประกอบธุ
รกิจประกันภัยประกาศกําหนด
เมื
อ
่
นายทะเบี
ยนสั
เพิกถอนใบอนุ
าตแลนวิวนให
แจยงตามที
คําสั่งนั่กํา้นหนดไว
ไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย
3) ขาดคุณสมบั
ติก่งารเป
นนายหนาญประกั
าศภั
ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ4)ญาตมี
ธิอุทธรณาตใหอคณะกรรมการภายใน
15 วันนัยบหายแก
แตวันทีผ่ไูเดอาประกั
ทราบคํนาภัสั่งย และคํ
าวินิจฉัยตของ
ดําเนิสนิทงานจนทํ
เกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสี
ผูรับประโยชน
าม
26
คณะกรรมการกํ
งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด
กรมธรรมประกันาภักัยบและส
หรือประชาชน
หมวดที่ 5 เมื
กองทุ
นประกันยนสั
วินาศภั
่อนายทะเบี
่งเพิกยถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย
้อหาที
ญ 3ตอสคณะกรรมการภายใน
วน คือ 1) วัตถุประสงค
วินาศภั
2) แหล
ผูถูกสั่งเพิประกอบด
กถอนใบอนุวยเนื
ญาตมี
สิทธิ่สอําุทคัธรณ
15 ขวัองกองทุ
นนับแตวนันประกั
ที่ไดทนราบคํ
าสัย่ง และคํ
าวินงทีิจฉั่มยาของ
ของ
26 นวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
กองทุ
น
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
และ
3)
ขั
น
้
ตอนการขอรั
บ
ชํ
า
ระหนี
จ
้
ากกองทุ
น
ประกั
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกั
ย นวินาศภัย
หมวดที่ 5 กองทุนนภัประกั
1.1 วัตถุปวระสงค
ของกองทุ
ญัติประกันนประกั
วินาศภั
พ.ศ.ย2535
แกไงขเพิ
เติม
ประกอบด
ยเนื้อหาที
่สําคัญ น3 ประกั
สวนนคืวิอนาศภั
1) วัยตพระราชบั
ถุประสงคญของกองทุ
นวิยนาศภั
2) แหล
ที่ม่มาของ
โดยพระราชบั
ติประกั
นวิน3)าศภั
ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551้จมาตรา
กําหนดให
จัดยตัของเจ
้งกองทุ
นที้ซ่เึ่งรีมียสกวิทธิาได“กองทุ
กองทุนประกันญวินญัาศภั
ย และ
ขั้นยตอนการขอรั
บชําระหนี
ากกองทุ79
นประกั
นวินาศภั
าหนี
รับชําระน
ประกั
นาศภัย” ขึ้นมา นโดยมี
หนี้ที่เกินดวิจากการเอาประกั
ภัย ฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ
ีวัตถุประสงค
เพื่อนคุประกั
มครองเจ
สิทธิไดรับญชํญัาระหนี
ภัยไขเพิ
ในกรณี
1.1 ทัวั้งนีต้ใถุหปมระสงค
ของกองทุ
นวินาหนี
าศภั้ ซึย่งมีพระราชบั
ติประกั้ทนี่เกิวิดนจากการเอาประกั
าศภัย พ.ศ. 2535นแก
่มเติมผู
รัโดยพระราชบั
บประกันวินาศภั
ละลาย
อถูยกเพิ
กิจประกั
นวินาศภั
จประกันน
ญญัยตลิปมระกั
นวินหรื
าศภั
ฉบักบถอนใบอนุ
ที่ 2 พ.ศ.ญาตประกอบธุ
2551 มาตราร79
กําหนดให
จัดยตั้งและเพื
กองทุน่อทีพั่เฒรียนาธุ
กวารกิ“กองทุ
วิประกั
นาศภันยวิให
มีความมั
รภาพนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
นาศภั
ย” ขึ่น้นคงมาและเสถี
โดยมีฐยานะเป
1.2 ทัแหล
นวินาศภั
ย ้ ตามพระราชบั
ติประกั้ที่เนกิวิดนจากการเอาประกั
าศภัย พ.ศ. 2535นแก
่มเติมผู
งบประมาณ
้งนี้ใหงมทีีว่มัตาของกองทุ
ถุประสงคเนพืประกั
่อคุมครองเจ
าหนี
ซึ่งมีสิทธิไดรับญชํญัาระหนี
ภัยไขเพิ
ในกรณี
โดยพระราชบั
ญญัยตลิปมระกั
นวินหรืาศภั
ที่ 3 พ.ศ.
2558 มาตรารกิ80
ไดกนําวิหนดแหล
งที่มาของเงิ
ไดขรกิองกองทุ
รับประกันวินาศภั
ละลาย
อถูยกเพิฉบักบถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
จประกั
นาศภัย และเพื
่อพัฒนนาธุ
จประกันน
ประกั
ยไวดัง่นนีคง้ และเสถียรภาพ
วินาศภันยวินใหาศภั
มีความมั
พยสินนทีประกั
่ไดรับนโอนจากกองทุ
นประกันวินญาศภั
ฒนาธุ
รกิจประกั
วินไาศภั
1.2 (1)
แหลเงิงทีน่มและทรั
าของกองทุ
วินาศภัย ตามพระราชบั
ญัตยิปเพื
ระกั่อการพั
นวินาศภั
ย พ.ศ.
2535นแก
ขเพิย่มของ
เติม
สํโดยพระราชบั
านักงานคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
ญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภั(2)
ยไวดเงิังนนีที้ ่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. (1)
2535เงินมาตรา
า “คาสินไหมทดแทนที
อาประกั
ย หรืฒอนาธุ
ผูรับรประโยชน
และทรั58พยซึส่งินบัทีญ่ไดญัรตับิวโอนจากกองทุ
นประกันวิ่ผนูเาศภั
ย เพืน่อภัการพั
กิจประกันตวิามกรมธรรม
นาศภัยของ
ประกั
น
ภั
ย
หรื
อ
ผู

ม
ี
ส
ิ
ท
ธิ
เ
รี
ย
กร
อ
งตามกรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
หากมิ
ไ
ด
เ
รี
ย
กร
อ
งจากบริ
ษ
ั
ท
จนล
ว
งพ
น
อายุ
ค
วามแล
ว ให
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
บริษัทนําสงเงิน(2)
ดังกลเงิานวเข
ภายในหนึ่งยเดืกรออนนั
ันที่ครบกําหนดอายุคความ”
ที่ไดารกองทุ
ับเนื่อนงจากการเรี
งคบาแต
สินวไหมทดแทนขาดอายุ
วามแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
(3)
เงิ
น
ที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
สมทบจากผู
ร

บ
ั
ประกั
น
ภั
ย
ตามอั
ต
ราที
่
ค
ณะกรรมการประกาศกํ
หนดดวยความเห็
นชอบ
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับาประโยชน
ตามกรมธรรม
ของรัฐนมนตรี
นพระราชบั
ญญัติประกั
นวินนภัาศภั
ย พ.ศ.
ไขเพิ่มษเติัทมจนล
โดยพระราชบั
ญัติประกั
ประกั
ภัย หรืดังอทีผู่บมัญีสิทญัธิตเิไรีวยใกร
องตามกรมธรรม
ประกั
ย หากมิ
ไดเ2535
รียกรอแกงจากบริ
วงพนอายุคญวามแล
ว ใหน
วิบรินษาศภั
80/3 ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ”
ัทนํยาสฉบั
งเงิบนทีดั่ ง2กลพ.ศ.
าวเข2551
ากองทุมาตรา
นภายในหนึ
(4)
ดรับจากการผู
ับประกั
ภัยนําตสราที
งเขา่คกองทุ
นประกันวินาศภัยาไมหนดด
ถูกตวอยความเห็
ง และครบถ
วน
(3) เงิ
เงินนทีเพิ่ได่มรทีับ่ไสมทบจากผู
รับรประกั
นภันยตามอั
ณะกรรมการประกาศกํ
นชอบ
ดัของรั
งที่บฐัญมนตรี
ญัติไวดใังนพระราชบั
ญัติประกันวิญนญัาศภั
พ.ศ.
ไขเพิ่ม2535
เติม โดยพระราชบั
ญัติประกันวินญาศภั
ฉบับน
ที่บัญญัติไวญในพระราชบั
ติปยระกั
นวิ2535
นาศภัแก
ย พ.ศ.
แกไขเพิ่มเติม ญโดยพระราชบั
ญัติปยระกั
ทีวิน่ 2าศภั
พ.ศ.ย ฉบั
2551
บที่ มาตรา
2 พ.ศ. 80/4
2551 มาตรา 80/3
(4) เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน
26
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4
26

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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(5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5
(6)
าผิดตามพระราชบั
ญญัตทิปี่เระกั
นวิ้ซนึ่งาศภั
ัญญัติไวใน
(5) เงินคทีา่ตปรั
กเปบนจากการกระทํ
ของกองทุนประกั
นวินาศภัย ในกรณี
จาหนี
มีสิทยธิไพ.ศ.
ดรับชํ2535
าระหนีนี้ ทดัี่เงกิทีด่บจากการเอา
พระราชบั
นวินบาศภั
ย พ.ศ. 2535
มาตรา
111ยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ประกันภัยญมิญัไดตมิปายืระกั
่นขอรั
เงินจากกองทุ
นประกั
นวินาศภั
จากการกูยืมเงิญนญัตหรืิปอระกั
การออกตราสารทางการเงิ
่น มาตรา 80/5
พ.ศ. 2535 แก(7)
ไขเพิเงิ่มนเติทีม่ไดโดยพระราชบั
นวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.นอื2558
(8) เงินคาปรั
ตอบแทนที
่ไดรับจากการชํ
าระบัญชีตญามที
ณะกรรมการกรรมการบริ
(6)
บจากการกระทํ
าผิดตามพระราชบั
ญัติป่คระกั
นวินาศภัย พ.ศ. 2535 หนีารกองทุ
้ ดังที่บัญนญัประกั
ติไวใน
วินาศภัยแตญงญัตัต้งิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111
พระราชบั
(9) เงินทีหรื
พยสินยอืืม่นเงิทีน่มีผหรืูมอบให
(7)
่ไดอจทรั
ากการกู
อการออกตราสารทางการเงินอื่น
(10) เงิดอกผล
หรือรายได
น หรือทรั
พยสญินชีของกองทุ
นประกันวินาศภัย
(8)
นคาตอบแทนที
่ไดจรากเงิ
ับจากการชํ
าระบั
ตามที่คณะกรรมการกรรมการบริ
หารกองทุนประกัน
วินาศภัยแตงตั้ง(11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
1.3 (9)
ขั้นตอนการขอรั
เงิน หรือทรัพบยชํสาินระหนี
อื่นที่ม้จีผากกองทุ
ูมอบให นประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกัน(10)
ภัย เมืดอกผล
่อรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลั
เพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
หรืวอารายได
จากเงิน หรือทรังพมียคสําสัิน่งของกองทุ
นประกั
นวินาศภัย รกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัย(11)
รายใดเงิให
มีกบารแต
ตั้งผูชฐําบาล
ระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
นสนั
สนุนงจากรั
ไดรับชําระหนี
ดจากการเอาประกั
นภัย้จดัากกองทุ
งที่ปรากฏชื
่อในบั
ชี และเอกสารของผู
่ถูกเพิ้ทกี่เถอนนั
1.3 ้ทขั้นี่เกิตอนการขอรั
บชําระหนี
นประกั
นวิญนาศภั
ยของเจาหนี้ซึ่งมีรับสิทประกั
ธิไดรนับภัชํยาทีระหนี
กิดจาก้น
ภายในสามสิ
ที่ไดรวับาการแต
งตั้ง เพื่อประกาศให
้นั้นไดรับทราบว
า ผูรับประกั
ภัยนั้นนไดวินถาศภั
ูกเพิกยถอน
การเอาประกับนวัภันยนับเมืแต
่อรัวฐันมนตรี
การกระทรวงการคลั
งมีคําสัเจ่งาเพิหนีกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
รกิจนประกั
ของ
ใบอนุ
ญาตประกอบธุ
กิจมประกั
แลวญและให
้นั้นทํดาสการยื
่นคําทวงหนี้ตยอนไปรษณี
ผูชําระบัญยถชีึงภเจายในหกสิ
ผูรับประกั
นภัยรายใดรให
ีการแตนวิงตัน้งาศภั
ผูชํายระบั
ชีเพื่อดํเาจเนิาหนี
นการจั
งจดหมายลงทะเบี
าหนี้ซึ่งมีบสิทวันธิ
นัไดบรแต
ที่กําหนดในประกาศ
เมื่อเจาหนี
ยื่นคํา่อทวงหนี
วใหอายุความสะดุดรับหยุประกั
ดลง นภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น
ับชํวาันระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภั้ดยังดักลงทีาวได
่ปรากฏชื
ในบัญ้แชีลและเอกสารของผู
ภายในหนึ
รอวยยีันที่ส่ไิบดวัรนับนัการแต
บแตวงันตัครบกํ
หนดเวลายืเจ่นาคํหนี
าทวงหนี
งตน าใหผูรผับูชประกั
ําระบันญภัชียตนัรวจสอบจํ
ภายในสามสิ
บวันนับ่งแต
้ง เพื่อาประกาศให
้นั้นไดร้ับขาทราบว
้นไดถูกเพิกานวน
ถอน
เจาหนีญ้ซาตประกอบธุ
ึ่งมีสิทธิไดรับชํรากิระหนี
นภัเจยาและจํ
หนี้ดังกล
ละรายมี
ิทธิไดรับชํบาวัระน
ใบอนุ
จประกั้ที่เนกิวิดนจากการเอาประกั
าศภัยแลว และให
หนี้นั้นาทํนวนหนี
าการยื้ท่นี่เคํจาาทวงหนี
้ตอาผูวแต
ชําระบั
ญชีภสายในหกสิ
ทุกวสัันญทีญารวมกั
น และใหเมื
ผูช่อําเจระบั
กทรั
ระกัน้แและเงิ
สําครองที
่ไดรัดบหยุ
การส
นัหนีบ้แต
่กําหนดในประกาศ
าหนีญ้ดชีังนกลําหลั
าวได
ยื่นพคํยาปทวงหนี
ลวใหนอายุ
วามสะดุ
ดลงงมอบจากนายทะเบียน
มาชําระหนี
้ใหแกเจ่งารหนี
ี่เกิดจากการเอาประกั
าทวงหนี
ระบัญชี เฉพาะ
ภายในหนึ
อยยี้ซึ่งสมีิบสวัิทนธินัไบดรแตับชํวันาระหนี
ครบกํ้ทาหนดเวลายื
่นคําทวงหนีน้ขภัายงตที่ยนื่นคํให
ผูชําระบั้ตอญผูชีชตํารวจสอบจํ
านวน
สํ าาหรั
โต แ ย้ทงี่เกิตามส
ว นเฉลี่ ย ของมูนภัลยหนีและจํ
้ กอนที
่ จ ะร องขอต
ี คํ า สัล่ งะรายมี
ให ผู รั บสประกั
เจ
หนีบ้ซเจ
ึ่งมีาสหนี
ิทธิ้ ทไดี่ ไรมับมชํี ขา อระหนี
ดจากการเอาประกั
านวนหนี
้ที่เจาอหนีศาลให
้ดังกลมาวแต
ิทธิไดนรับภัชํยานัระ้ น
ลมละลาย
หลังจากนั
จึงใหผผูชูชําําระบั
สือพรับยรองให
าหนี้แนตสํลาะราย
้งใหแงจมอบจากนายทะเบี
งขอมูลรายชื่อเจาหนี
หนี
้ทุกสัญญารวมกั
น ้นและให
ระบัญญชีชีอนอกหนั
ําหลักงทรั
ประกันเจและเงิ
รองที่ไดรวมทั
รับการส
ย น้
จํานวนหนี
้ที่ไ้ซดึ่งรมีับสชํิทาธิระแล
นวนหนี
อ และรายละเอีนภัยดเกี
เจาหนี้ด้ตังอกล
ยน
มาชํ
าระหนี้ จํ้ใหานวนหนี
แกเจาหนี
ไดรับวชํจําาระหนี
้ที่เกิ้คดงเหลื
จากการเอาประกั
ยที่ย่ยื่นวกัคํบาทวงหนี
ผูชาําวให
ระบันายทะเบี
ญชี เฉพาะ
ประกั
อไปว(มาตรา
61/3)ล หนี้ กอนที่ จ ะร องขอต อศาลให มี คํ า สั่ ง ให ผู รั บ ประกั น ภั ย นั้ น
สํและกองทุ
า หรั บ เจนา หนี
้ ที่ ไนมวิมนี ขาศภั
 อโตยแทราบต
ย ง ตามส
นเฉลี่ ย ของมู
กองทุ
ประกั
วินาศภั
ชําระหนี
เจาหนีเจ้ซาึ่งหนี
มีส้แิทตธิลไดะราย
รับชําระหนี
ี่เกิดแจจากการเอาประกั
ภัย้
ลมละลายจากนั
หลั้นงให
จากนั
้นจึนงให
ผูชํานระบั
ญชีอยอกหนั
งสื้ใอหรัแบกรองให
รวมทั้ทงให
งขอมูลรายชื่อเจนาหนี
กลาวแทนผู
รับประกั้ทนี่ไดภัรยับทีชํ่ถาูกระแล
เพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
รกิจประกันยวิดเกี
นาศภั
กเกณฑ
ธีการ และ
จํดัางนวนหนี
้ จํานวนหนี
ว จํานวนหนี
้คงเหลือ และรายละเอี
่ยวกัยนับ้นเจตามหลั
าหนี้ดังกล
าวใหนวิายทะเบี
ยน
เงื่อนไข หรืนอประกั
เงื่อนเวลาที
่คณะกรรมการประกาศกํ
หนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
และกองทุ
นวินาศภั
ยทราบตอไป (มาตราา61/3)
จากกองทุจากนั
นประกั
นวิกนองทุ
าศภันยประกั
เมื่อรวมกั
บจํายนวนเงิ
นที่ไ้ใดหรแับกชํเาจระมาแล
ชําระบั้ทญี่เกิชีดตจากการเอาประกั
องไมเกินหนึ่งลานบาท
้นให
นวินาศภั
ชําระหนี
าหนี้ซึ่งมีวสขิทางต
ธิไดนรจากผู
ับชําระหนี
นภัย
หนี้แตลระรายให
านวนบุคคลที
่ไดรับความคุรมกิครองตามสั
ญาประกั
ภัยเปนกสํเกณฑ
าคัญ วิธีการ และ
ดัโดยเจ
งกลาวแทนผู
ับประกัพนิจภัารณาตามจํ
ยที่ถูกเพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
จประกันวินญาศภั
ยนั้น นตามหลั
าระหนี่ค้แณะกรรมการประกาศกํ
ทนผูรับประกันภัยที่ถาูกหนด
เพิกทัถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
กิจาประกั
วินาศภั
เงื่อนไข หรืในการชํ
อเงื่อนเวลาที
้งนี้ จํานวนเงิ
นที่เจาหนี้ดังรกล
วแตลนะรายมี
สิทยธินัได้นรให
ับชํกาองทุ
ระหนีน้
ประกันวินนาศภั
ยมีนหวินันงาศภั
สือแจย งเมืให่อเรวมกั
จาหนีบ้ซจํึ่งามีนวนเงิ
สิทธิไดนรทีับ่ไชํดารระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
ภัย มายื
จากกองทุ
ประกั
ับชําระมาแล
วขางตนจากผูชนําระบั
ญชีต่นอขอรั
งไมเบกิเงินนหนึจากกองทุ
่งลานบาทน
ประกั
วินาศภั
ยภายในหกสิ
บวันนับแตานวนบุ
วันที่ไคดคลที
รับหนั่ไดงรสืับอความคุ
ดังกลามวครองตามสั
และเมื่อกองทุ
นประกันภันยวินเปาศภั
โดยเจนาหนี
้แตละรายให
พิจารณาตามจํ
ญญาประกั
นสํายคัไดญชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผู
รับประกั
นภั้แยทนผู
ที่ถูกรเพิับประกั
กถอนใบอนุ
รกิจญประกั
นวินาศภัรยกินัจ้นประกั
แลว นวิใหนมาศภั
ีหนัยงสืนัอ้นแจใหงกตองทุ
อนายน
ในการชํ
าระหนี
นภัยทีญ่ถูกาตประกอบธุ
เพิกถอนใบอนุ
าตประกอบธุ
ทะเบี
่อทราบด
ประกัยนนเพื
วินาศภั
ยมีหนัวงยสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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อนึ่ ง ในการขอรั บ เงิ น จากกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย ให เ จ า หนี้ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ชํ า ระหนี้ ที่ เ กิ ด จากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินอนึ
จากกองทุ
นประกับนเงิวินนาศภั
ยภายในสิ
บป ใหนเวิงินนัาศภั
้นตกเป
ย ้ ที่ เ กิ ด จากการเอา
่ ง ในการขอรั
จากกองทุ
น ประกั
ย ใหนเของกองทุ
จ า หนี้ ซึ่ งนมีประกั
สิ ท ธิ ไนดวิรนั บาศภั
ชํ า ระหนี
้ของกองทุ่กองทุ
นดังนกลประกั
าวไมนสวิงนผลกระทบต
อสิพร
ทธิอขมทั
องเจ
าหนี
ิทธิได่ผรูชับําชํระบั
าระหนี
ี่เกิดจากการเอา
ประกันภัยการชํ
ยื่นคําาระหนี
ขอตามแบบที
าศภัยกําหนด
้งหนั
งสื้ซอึ่งรัมีบสรองที
ญชีอ้ทอกให
ดวย
ประกันภัยเมืในอั
ะไดรับชําระหนี
วนทีว่เหลื
อจากกองทรั
ประกั้ทนี่เกิภัดยจากการเอาประกั
นั้นอีก (มาตรา 80/5)
่อพนนกํทีา่จหนดเวลาดั
งกลา้สวแล
หากเจ
าหนี้ซึ่งมีพสยิทสธิินไดของผู
รับชํราับระหนี
นภัย มิไดมายื่น
่องจากพระราชบั
ติปยระกั
นวินาศภั
แกไขเพิ่มนเติประกั
มโดยพระราชบั
ขอรับเงินเนื
จากกองทุ
นประกันวิญนญัาศภั
ภายในสิ
บป ยใหพ.ศ.
เงินนั2535
้นตกเปซึน่งของกองทุ
นวินาศภัย ญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 3)การชํ
พ.ศ.าระหนี
2558้ของกองทุ
ไดกําหนดขั
จาหนี้ซึ่งมีสอิทสิธิทไดธิรขับองเจ
ชําระหนี
ของบริษัท
นดังกล้นตอนให
าวไมสงเผลกระทบต
าหนี้ซ้ทึ่งี่เมีกิสดิทจากการเอาประกั
ธิไดรับชําระหนี้ที่เนกิภัดยจากการเอา
ประกันภัยทีในอั
่ถูกนเพิทีก่จถอนใบอนุ
ญาต ้สไดวนที
รับ่เชํหลื
าระหนี
้จากหลักพทรั
ประกัรับนประกั
และเงินนภัสํยานัรองส
นที่วางไว80/5)
กับนายทะเบียน
ะไดรับชําระหนี
อจากกองทรั
ยสพินยของผู
้นอีกว(มาตรา
และจากกองทุ
นประกันวินาศภัญยญัเร็ตวิปขึระกั
้น โดยอาศั
ยอํยานาจตามความในมาตรา
วรรคสี่ และมาตรา
เนื่องจากพระราชบั
นวินาศภั
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่ม61/3
เติมโดยพระราชบั
ญญัติป80/5
ระกันวรรคหนึ
วินาศภัย่ง
แห
ติประกัไดนกวิํานหนดขั
าศภัย้นพ.ศ.
2535
ญัติประกันวินาศภั
(ฉบับทีษ่ 3)ัท
(ฉบังบพระราชบั
ที่ 3) พ.ศ.ญญั2558
ตอนให
เจาหนีซึ่ง้ซแก
ึ่งมีไสขเพิ
ิทธิไ่มดเติรับมชํโดยพระราชบั
าระหนี้ที่เกิดญ
จากการเอาประกั
นภัยยของบริ
พ.ศ. 2558
บมติทญ
ี่ประชุ
ากับกและส
มการประกอบธุ
รกิจประกั
ภัยกับครันายทะเบี
้งที่ 8/2558
ประกั
นภัยที่ถประกอบกั
ูกเพิกถอนใบอนุ
าต มไดคณะกรรมการกํ
รับชําระหนี้จากหลั
ทรัพยงเสริ
ประกั
นและเงินสํารองส
วนที่วนางไว
ยน
เมื
่อวันที่ 31 สินงหาคม
2558
บและสงเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยจึงไดอ80/5
อก “ประกาศ
และจากกองทุ
ประกันพ.ศ.
วินาศภั
ยเร็วคณะกรรมการกํ
ขึ้น โดยอาศัยอํากันาจตามความในมาตรา
61/3รวรรคสี
่ และมาตรา
วรรคหนึ่ง
คณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
เรื
่
อ
ง
หลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ี
ก
าร
และเงื
่
อ
นไข
หรื
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบัอบเงืที่อ3)น
เวลาในการชํ
าระหนี้ใหบแกมติเจทาี่ปหนีระชุ
้ ซึม่งมีคณะกรรมการกํ
สิทธิไดรับชําระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภัรยกิจากกองทุ
นาศภัย
พ.ศ.
2558 ประกอบกั
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
จประกันภันยประกั
ครั้งนทีวิ่ 8/2558
รวมทั
ในการแจ
งขอมูคณะกรรมการกํ
ลเกี่ยวกับหนี้ทาี่เกักิบดและส
จากการเอาประกั
นภัย และลั
ษณะมู
้ที่เอกิอก
ดจากการเอา
เมื
่อวัน้งทีหลั
่ 31กเกณฑ
สิงหาคม
พ.ศ. 2558
งเสริมการประกอบธุ
รกิจกประกั
นภัลยหนี
จึงได
“ประกาศ
ประกั
นภัย พ.ศ. า2558”
ณ งวัเสริ
นทีม่ 28
ธันวาคม พ.ศ.
คับกตัเกณฑ
้งแตวันประกาศคื
อ วัน่อทีนไข
่ 4 กุหรื
มภาพั
คณะกรรมการกํ
กับและส
การประกอบธุ
รกิจ2558
ประกัให
นภัมยีผลใช
เรื่อบง ังหลั
วิธีการ และเงื
อเงื่อนนธ
พ.ศ. 2559 เปานระหนี
ตนไป้ใหดัแงกมีเใจจความสรุ
เวลาในการชํ
าหนี้ ซึ่งปมีได
สิทดธิังไนีด้ รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย
1) “เจ
าหนี้” หมายความถึ
นภัย ผูรับประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกั้ทนี่เกิภัดยจากการเอา
หรือบุคคล
รวมทั้งหลักเกณฑ
ในการแจ
งขอมูลเกี่ยวกัง บ“ผูหนีเอาประกั
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภัย และลั
กษณะมูลปหนี
ภายนอกที
ีสิทธิเ2558”
รียกรองตามมู
จากการเอาประกั
ทั้งนีบ้ใังหคัรบวมถึ
งทายาท
ผูรับโอนสิ
ง หรืนอธ
ประกั
นภัย่มพ.ศ.
ณ วันทีล่หนี
28้ทธัี่เนกิดวาคม
พ.ศ. 2558 นใหภัมยีผลใช
ตั้งแต
วันประกาศคื
อ วันททีธิ่ เ4รียกุกรมอภาพั
รับชว2559
งสิทธิมเปาจากบุ
าว” ปไดดังนี้
พ.ศ.
นตนไปคคลดั
ดังมีงใกล
จความสรุ
2) “เจ
มูลหนี
้ที่เ้”กิดหมายความถึ
จากการเอาประกั
ภัยนั้นตอนงเป
ยกรองที่เกิตดามกรมธรรม
จากสัญญาประกั
่งมีลอักบุษณะ
1)
าหนี
ง “ผูนเอาประกั
ภัยนสิผูทรธิับเรีประโยชน
ประกันนภัภัยยซึหรื
คคล
ดัภายนอกที
งตอไปนี้ ่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ
นสิาทว”ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
รับชวงสิทธิมาจากบุค(1)คลดัเปงกล
ความในสิทธิเรี2)ยกรมูอลงค
งกลานวภัเช
าซอองที
ม ่เทรั
ยสินญการสร
างให
ดหา
หนีา้ทสิี่เนกิไหมทดแทนดั
ดจากการเอาประกั
ยนัน้นตอการชดใช
งเปนสิทเธิงิเนรียคกร
กิดพจากสั
ญาประกั
นภัใยหมซึ่งการจั
มีลักษณะ
สินมาทดแทน
หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ
ดัทรังตพอยไปนี
้
(2)
ดจากสัญญาประกัญนภัญาประกั
ยตอ หรืนอภัสัยญญาอื
น สัญญาจ
างทําของ
(1) ไม
เปนเปสินทสิธิทเรีธิยเรีกรยกร
องคองที
าสิ่เนกิไหมทดแทนตามสั
หรือสั่นญเชญาประนี
ประนอมยอม
สัความในสิ
ญญาจางแรงงาน
ตัวแทนประกันงภักลย าหรื
าประกันเงิภันยคาเปซนอตมนทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทธิเรียกรสัอญงคญาตั
าสิน้งไหมทดแทนดั
ว อเชนายหน
น การชดใช
3) ใหหรื
ผูชอําเป
ระบั
วินาศภั
นผูชญําระบั
ญชีเนองภัยทําเปการรวบรวมรายชื
่อเจาหนี้
ทรัพยสินมาทดแทน
นสิญทชีธิเทรีี่มยิใกรชกอองทุ
งขอคืนนประกั
คาเบีน้ยประกั
นภัยยเปตามสั
ญาประกั
นตน และ
จํานวนหนี้ จํานวนหนี(2)้ที่ไดไมรเับปชํนาสิระแล
งเหลืญ
อ ญาประกั
และรายละเอี
าหนี่น้ สํเชาเนาหนั
สือรัาบงทํ
รองการ
ทธิเรีวยจํกรานวนหนี
องที่เกิด้คจากสั
นภัยยตดเกี
อ หรื่ยวกั
อสับญเจญาอื
น สัญงญาจ
าของ
นของการจ
ของผู้งตัชวําแทนประกั
ระบัญชี และหลั
กฐานประกอบการจ
นตามแบบที
สัจาญยเงิ
ญาจ
างแรงงานายเงิ
สัญนญาตั
นภัย หรื
อนายหนาประกันาภัยเงิ
ย เป
นตน ่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอ3)มูลให
อิเล็ผกูชทรอนิ
งใหนนายทะเบี
และกองทุ
ภายในสี่สิบหาวั่อนเจนัาบหนี
แต้
ําระบักญสชีแทลี่มวจัิใชดกสองทุ
ประกันยวินนาศภั
ยเปนนผูประกั
ชําระบันวิญนชีาศภั
เองยทํทราบ
าการรวบรวมรายชื
ที่ไดชําระหนี
้ใหแกเ้ทจาี่ไดหนีรับ้แชํตาลระแล
ะรายว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเกี่ยวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จํวันานวนหนี
้ จํานวนหนี
4) าให
นประกั
ยแจงกเป
นหนังสือใหเจาหนี
้มายื
่นคําขอรับ่กเงิองทุ
นจากกองทุ
จายเงินของการจ
ยเงิกนองทุ
ของผู
ชําระบันวิญนชีาศภั
และหลั
ฐานประกอบการจ
ายเงิ
นตามแบบที
นกําหนดนประกั
โดยใหนจวิัดนทําศภั
าเปนย
ภายในหนึ
่งรออยแปดสิ
วันนับกแต
นวิยนนาศภั
ยไดรับแจ
งขอมูนลวิขนาาศภั
งตนยจากผู
ําระบัญ่สชีิบทหี่มาิใวัชนกนัองทุ
หนังสือ และข
มูลอิเล็กบทรอนิ
สแวลันวทีจัด่กสองทุ
งใหนนประกั
ายทะเบี
และกองทุ
นประกั
ทราบชภายในสี
บแตน
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย
4) ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 111

2/28/2563 BE 9:08 PM

2-56

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-56

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
5) กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชํประกั
าระหนี
แกเยจเป
าหนี
นวิ้ในหาศภั
นผู้ตชามประกาศนี
ําระบัญชีเอง้ เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
องทุนประกันวินยาศภั
้ใหแจกหรื
เจอาหนี
หกสิบวันนับแต6)วันให
ที่ตกรวจสอบรายละเอี
ดเพิย่มชํเติามระหนี
แลวเสร็
เหตุ้แสตุดลวิะราย
สัยนั้นสิไม้นเสุกิดนลงจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา
80/5วรรคหนึ
่ง ตามหลั
่อนไข
้ นนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
5) กรณี
กองทุนประกั
นวินาศภักเกณฑ
ยเปนผูแชละเงื
ําระบั
ญชีเดัองงตอใหไปนี
กองทุ
กรณีมีวินาศภั
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี(1)
้ตามประกาศนี
้ ย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ 6)
หักดใหวยจํ
านวนหนี
้สินนใดๆ
ที่คายงชํชําระหนี
ระอยูก้ใับหผูแรกับเจประกั
หรือ ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กองทุ
นประกั
วินาศภั
าหนีน้แภัตยละราย
กรณีมีการบอกเลิ
ญาประกั
ย ใหดักงตองทุ
นประกั
กําหนดไวใน มาตรา (2)
80/5วรรคหนึ
่ง ตามหลักสักญเกณฑ
และเงืน่อภันไข
อไปนี
้ นวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมป(1)ระกักรณี
นภัยมีวินหัาศภั
กดวยยจํหรื
านวนหนี
ินใดๆ
ที่คญาญาประกั
งชําระอยูนกภัับยผูเกิรับดขึประกั
ยใหนแประกั
กเจาหนี
เวนแต
อเหตุที่ร้สะบุ
ไวในสั
้น ใหนกภัองทุ
นวิน้ าศภั
ยชํผาูรระับ
ประกั
นภัยลอืหนี่นตกลงรั
ประกัทีน่คภัายงชํโดยความยิ
หนี
้ตามมู
้ หักดวบยจํโอนกรมธรรม
านวนหนี้สินใดๆ
าระอยูกับนผูยอมของเจ
รับประกันภัายหนีหรื้นั้นอ ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันภักยสัญหัญาประกั
กดวยจํานวนหนี
่คางชํานระอยู
กับยผูจราับยคื
ประกั
ยนั้นให
ูรับ
(2) กรณีมีการบอกเลิ
นภัย ให้สินกใดๆ
องทุนทีประกั
วินาศภั
นเบีน้ยภัประกั
นภัแยกผตาม
ประกั
นภัยอื่นที่รับโอนกรมธรรม
ภัยานันวนหนี
้น ้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
เงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันภัย ปหัระกั
กดวนยจํ
ทั้งนี้ จํบาโอนกรมธรรม
นวนเงินที่เจาปหนี
้แตนลภัะรายมี
สิทธิไดนรยอมของเจ
ับชําระหนีา้จหนี
ากกองทุ
วินาศภั
้น จะมิ
ดรนวมถึ
ประกันภัยอื่นตกลงรั
ระกั
ยโดยความยิ
้นั้น ใหนกประกั
องทุนนประกั
นวิยนนัาศภั
ยจาไยคื
เบี้ยง
มูประกั
ลหนีน้เกีภั่ยวกั
บภาษี
อากร มูลหนี้ที่เปกีระกั
่ยวกันบภัดอกเบี
หรืาอนวนหนี
คาเสียหายที
่ผูรกับับประกั
นภัย นชํภัายระหนี
ตามเงื
่อนไขในกรมธรรม
ย หักด้ยวยจํ
้สินใดๆ่เกิทีด่คจากการที
างชําระอยู
ผูรับประกั
นั้นให้ลแากชผาแต
ูรับ
ประการใด
ประกั
นภัยอื่นที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น
ผูรับนประกั
ูกเพิกถอนใบอนุ
รกิจนประกั
ดตั้ง
ทั7)้งนีในกรณี
้ จํานวนเงิ
ที่เจานหนีภัย้แได
ตลถะรายมี
สิทธิไดรับญ
ชําาตประกอบธุ
ระหนี้จากกองทุ
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยภายหลั
นั้น จะมิงการจั
ไดรวมถึ
กองทุ
วินาศภั
ยตามพระราชบั
ติประกั้ยนหรื
วินอาศภั
ซึ่งแกไ่เกิขเพิ
่มเติมโดยพระราชบั
นวิ้ลนาาศภั
มูลหนีน้เกีประกั
่ยวกับนภาษี
อากร
มูลหนี้ที่เกี่ยวกัญบญัดอกเบี
คาเสีย ยหายที
ดจากการที
่ผูรับประกันญภัญัยตชํิปาระกั
ระหนี
ชาแตย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
ประการใด
เอาประกันภัยแทนผู
รับประกั
ยที่ถนูกเพิ
ญาตดังกลญาวาตประกอบธุ
ตามมาตรา ร12
งพระราชบั
ติประกังนการจั
วินาศภั
7) ในกรณี
ผูรนับภัประกั
ภัยกไดถอนใบอนุ
ถูกเพิกถอนใบอนุ
กิจแห
ประกั
นวินาศภัญยญัภายหลั
ดตัย้ง
(ฉบั
บทีน่ ประกั
3) พ.ศ.นวิ2558
นําความในขอญ2)ญัขตอิประกั
3) ขนอวิ4)นาศภั
และข
ังคับโดยอนุโลม
กองทุ
นาศภัให
ยตามพระราชบั
ย อซึ6)่งแกขาไงต
ขเพิน่มมาใช
เติมบโดยพระราชบั
ญญัติประกันวินาศภัย
างไรก็และกองทุ
ดี เพื่อความเป
จะประกาศกํ
าหนด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.อย2551
นประกันนธรรม
วินาศภัคณะกรรมการด
ยยังมิไดชําระหนีว้ใยความเห็
หแกเจาหนีน้ชอบของรั
ซึ่งมีสิทธิไฐดมนตรี
รับชําระหนี
้ที่เกิดจากการ
จํเอาประกั
านวนเงินภัทีย่จแทนผู
ะจายให
กเจาหนี
รับชําระหนี
้ที่เกิงดกล
จากการเอาประกั
สูงกวาที่กําญหนดไว
เปนนการทั
่วไปย
รับแประกั
นภั้ซยึ่งทีมี่ถสูกิทเพิธิไกดถอนใบอนุ
ญาตดั
าว ตามมาตรา น12ภัยแหใหงพระราชบั
ญัติประกั
วินาศภั
หรื
นภัยอประเภทใดประเภทหนึ
80/6)
(ฉบัอบเปทีน่ 3)การเฉพาะแก
พ.ศ. 2558สใหัญนญาประกั
ําความในข
2) ขอ 3) ขอ 4) และข่งอก็ไ6)ด (มาตรา
ขางตนมาใช
บังคับโดยอนุโลม
กองทุ
นประกั
าศภัยจะเข
ารับชวคณะกรรมการด
งสิทธิของเจาหนีว้ซยความเห็
ึ่งมีสิทธิไดนรับชอบของรั
ชําระหนี้ทฐี่เมนตรี
กิดจากการเอาประกั
นภัย
อยางไรก็
ดี เพืน่อวินความเป
นธรรม
จะประกาศกําหนด
เท
กับจํานนวนเงิ
ที่กองทุ
ยไปได้ที่เกิและมี
สิทธิไดรับชําระหนี
้ในเงิ
้นจากเจ
พนักงาน
จําานวนเงิ
ที่จะจนายให
แกเจนาประกั
หนี้ซึ่งนมีวิสนิทาศภั
ธิไดยรับไดชํจาาระหนี
ดจากการเอาประกั
นภัย ให
สูงนกวจําทีนวนนั
่กําหนดไว
เปนาการทั
่วไป
พิหรืทอักเปษนทการเฉพาะแก
รัพย หรือผูชําสระบั
ญ
ชี
แล
ว
แต
ก
รณี
โดยมี
บ
ุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
เจ
า
หนี
้
ส
ามั
ญ
ของผู

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ที
่
ถ
ู
ก
เพิ
ก
ถอน
ัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6)
ใบอนุญาตนั้นทักองทุ
้งหมดนประกั
(มาตรานวิ80/7)
นาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7)
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2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติขึ้นมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พั2.ฒพระราชบั
นาเติบโตอยญางรวดเร็
ว และอยางกวางขวาง
เพื่อลดผลกระทบที
่อาจจะเกิดรขึกิ้นจตประกั
อระบบเศรษฐกิ
น
ญัติคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
นภัย พ.ศ.จ และภาคการเงิ
2550
โดยรวมของประเทศ
งที่มีตนอผูวินเอาประกั
นภัยอันเปนบการสร
างความเชื
ถือวและความมั
่นคง
2.1 การกํากัตลอดจนเพื
บดูแลและส่องลดข
เสริอมขัธุดรกิแยจประกั
าศภัย กฎหมายฉบั
นี้มีผลใช
บังคับตั้ง่อแต
ันที่ 1 กันยายน
ของธุ
รกิจประกั
่สุด ด่อวงจากธุ
ยเหตุนรกิี้จจึงจํประกั
าตองปลี
ยงานที่กํากับดูนแลธุ
รกิจประกั่งนไดภัยมจาก
พ.ศ. 2550
ไดถนูกภับัยญในท
ญัตาิขยที
ึ้นมาเนื
นภัย่ยซึนแปลงสถานะของหน
่งเปนการประกอบธุรวกรรมทางการเงิ
ประเภทหนึ
ีการ
กรมการประกั
น
ภั
ย
กระทรวงพาณิ
ช
ย
เป
น
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิภันย
(Office
of Insurance
Commission)
่งใชงทีต่มัวีตยออผูวาเอาประกั
“สํานักงาน
นหน่อวถืยงานของรั
ฐสั่นงกัคงด
โดยรวมของประเทศ
ตลอดจนเพื
่อลดขอขัดซึแย
นภัยอัคปภ.
นเปน(OIC)”
การสราโดยเป
งความเชื
อและความมั
27
ความคล
งตัว
กระทรวงการคลั
มเปนายที
สวนราชการและไม
ฐวิส่ยาหกิ
จ แตสํานักงานมีฐานะเป
นนิ่กตํากัิบบุคดูคลแลธุรเพืกิจ่อประกั
ของธุรกิจประกันงภัทีย่ไในท
่สุด ดวยเหตุนี้จึงจํเปาตนอรังปลี
นแปลงสถานะของหน
วยงานที
นภัยอจาก
และความเปนอินสภัระในการดํ
าเนินงานชยโดยมุ
ากับดูแลและสางกัเสริ
มธุรกิงจเสริ
ประกั
นวินาศภัย 3 รดกิาจนประกั
ดังนี้ นภัย
กรมการประกั
ย กระทรวงพาณิ
เปนงสํเนานันกในการกํ
งานคณะกรรมการกํ
บและส
มการประกอบธุ
1) กํากับความมั
่นคงและเสถีซึย่งรภาพของบริ
นาศภั(OIC)”
ย ไดแกโดยเป
การกํนาหน
หนดให
บริษัทประกั
(Office of Insurance
Commission)
ใชตัวยอวา “สํษัทานัประกั
กงานนวิคปภ.
วยงานของรั
ฐสังกันด
วินาศภัย ดํารงเงิงนทีกองทุ
กทรัพยประกัเปนนและวางเงิ
ารอง
กระทรวงการคลั
่ไมเปนนสวางหลั
วนราชการและไม
รัฐวิสาหกินจสํแต
สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล27 เพื่อความคลองตัว
กํากับพฤติากเนิรรมทางการตลาดของบริ
นวินาศภั
การออกแบบกรมธรรม
และความเปนอิ2)สระในการดํ
นงาน โดยมุงเนนในการกํษาัทกัประกั
บดูแลและส
งเสริย มไดธุรแกิกจประกั
นวินาศภัย 3 ดานปดัระกั
งนี้ นภัย
อัตราเบี้ยประกั1)นภักํยาการเสนอขายกรมธรรม
นภัย และการชดใช
ไหมทดแทน
กับความมั่นคงและเสถีปยระกั
รภาพของบริ
ษัทประกัคนาวิสินนาศภั
ย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
3)
คุ

ม
ครองประชาชน
ได
แ
ก
การกํ
า
หนดให
บ
ริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง
กองทุนประกัน2)วินาศภั
กํากัยบพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย
าง กฎหมายกํ
าหนดให
มีโครงสรางอยูค า3สิระดั
บ คือ
อัตราเบี้ย2.2
ประกัระดั
นภัยบของโครงสร
การเสนอขายกรมธรรม
ประกั
นภัย และการชดใช
นไหมทดแทน
1)
กระทรวงการคลั
ซึ่งมีาอหนดให
ํานาจหนบาริทีษ่ใัทนการกํ
แลโดยทั
ไปในภาพรวมของกิ
จการของ้ง
3) รัคุฐมมนตรี
ครองประชาชน
ไดแก งการกํ
ประกันากัวิบนดูาศภั
ยเปด่วเผยข
อมูลที่จําเปน และการตั
28
สํกองทุ
านักนงานคณะกรรมการกํ
ประกันวินาศภัย ากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
กับและสงาเสริ
มการประกอบธุ
ประกั
2.2 2)
ระดัคณะกรรมการกํ
บของโครงสราง ากฎหมายกํ
หนดให
มีโครงสรางอยูร กิ3จระดั
บ คืนอภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงพาณิ
ย เลขาธิ
ารคณะกรรมการคุ
มครองผู
บริโภค ผูวาการธนาคาร
1) รัฐมนตรีกระทรวงการคลั
ง ซึ่งมีอําชนาจหน
าทีก่ในการกํ
ากับดูแลโดยทั
่วไปในภาพรวมของกิ
จการของ
แห
ง
ประเทศไทย
เลขาธิ
ก
ารสํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
หลั
ก
ทรั
พ
ย
แ
ละตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย
และผู
ท

รงคุ
ณ
วุ
ฒ
อ
ิ
ีกไม28นอย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
กวาหกคนแตไ2)
มเกิคณะกรรมการกํ
นแปดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตัง้งเสริ
โดยความเห็
นชอบของคณะรั
ากผูซึ่งมีความเชี
าน
ากับและส
มการประกอบธุ
รกิจประกัฐนมนตรี
ภัย จประกอบด
วยปลั่ดยวชาญด
กระทรวง29
กฎหมาย
บัญนชีประธานกรรมการ
บริหารธุรกิจ การเงิ
นภัย ดานละไมเกิมนครองผู
สองคนบเปริโนภคกรรมการ
การคลัง เป
ปลันดเศรษฐศาสตร
กระทรวงพาณิและการประกั
ชย เลขาธิการคณะกรรมการคุ
ผูวาการธนาคาร
มี
อ
ํ
า
นาจหน
า
ที
่
ก
ํ
า
หนดนโยบาย
กํ
า
กั
บ
ส
ง
เสริ
ม
และพั
ฒ
นาการประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น นการ
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณน ภัวุฒย ิอเชีกไม
อย
กํกวาหนดหลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ก
ี
าร
เงื
อ
่
นไข
และแนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ใ
นการประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
ให
เ
ป
น
ไปตามมาตรฐานสากล
การ
าหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน
กํกฎหมาย
าหนดหลับักญเกณฑ
ธีการรกิเงืจ ่อการเงิ
นไข และแนวปฏิ
บัติในการกํ
ากับ สงนเสริ
ฒนาการประกอบธุ
กิจประกั29นภัย การ
ชี บริหวิารธุ
น เศรษฐศาสตร
และการประกั
ภัยมและพั
ดานละไม
เกินสองคน เปนรกรรมการ
ใหค วามเห็ นเพืมี่ ออประกอบการพิ
ารณาของรัฐ มนตรี
คณะรั
ฐมนตรี
เกี่ ยวกั บการออกใบอนุ
ญาตน ภัการเพิ
ํา นาจหน าที่ กําจหนดนโยบาย
กํ ากั บหสรืงอเสริ
ม และพั
ฒ นาการประกอบธุ
รกิจ ประกั
ย เช นก ถอน
การ
ใบอนุ
ญ
าต
และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายว
า
ด
ว
ยการประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
กฎหมายว
า
ด
ว
ยการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
ประกั
นชีวิตกเกณฑ
และกฎหมายว
วยการคุ
มครองผูบปัตระสบภั
าหนดหลั
กเกณฑและวิธีกรารให
ความเห็
กําหนดหลั
วิธีการ เงืา่อดนไข
และแนวปฏิ
ิในการกํยจากรถ
ากับ สงการกํ
เสริมและพั
ฒนาการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยนชอบ
การ
ใหค วามเห็ นเพื่ อประกอบการพิจารณาของรัฐ มนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกั บการออกใบอนุญาต การเพิก ถอน
ใบอนุญาต27 และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17
ประกันชีว28ิตเพิพระราชบั
และกฎหมายว
าดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ
่งอาง มาตรา 45
29

เพิ่งอาง มาตรา 6

27

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17
เพิ่งอาง มาตรา 45
29
เพิ่งอาง มาตรา 6
28
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ
เปนตน30
3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รัการกํ
บผิดาชอบในการบริ
าร และดํ
นกิจาการของสํ
กงานทธ31 และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ
หนดอัตราเบี้หยประกั
นภัยาเนิการกํ
หนดแผนานักลยุ
เปนตน30 เลขาธิการถูกคัดเลือกขึ้นมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลั
งแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็
นชอบของคณะรั
ฐมนตรี32รโดยดํ
ารงตํนาภัแหน
่ป และอาจ
3) สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
ย ซึ่งมีคราวละสี
เลขาธิการทํ
าหนาที่
3133
ได
งตั้งใหมไดอหีการแตและดํ
รวมแลาเนิวไมนกิเกิจนการของสํ
สองวาระติ
อกัน
รับรผิับดแต
ชอบในการบริ
านัดกตงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับและสงเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยมีอํานาจและหน
ี่สํา่อคัให
ญ
เลขาธิ
การถูกคัดเลือกขึ้นมาโดยคณะกรรมการกํ
ากับและสงรเสริ
มการประกอบธุ
รกิจประกันาภัทีย่ทเพื
32
รับผิกดระทรวงการคลั
ชอบในงานของคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
จประกั
นภัายแหน
ตามนโยบาย
ของ
รัเชฐนมนตรี
งแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็
นชอบของคณะรั
ฐมนตรีรกิโดยดํ
ารงตํ
งคราวละสีและมติ
่ป และอาจ
33
คณะกรรมการ
กเกณฑ
เงื่อนไขดและแนวปฏิ
ได
รับแตงตั้งใหมตลอดจนหลั
ไดอีก แตรวมแล
วไมวิเกิธีกนาร
สองวาระติ
ตอกัน บัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสสํงเสริ
พัฒนา และกํากับดูแาลการประกอบธุ
กิจประกันภัย รเปกินจตประกั
น34 นภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ
านักมงานคณะกรรมการกํ
กับและสงเสริมรการประกอบธุ
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ
ตลอดจนหลั
กเกณฑประสบภั
วิธีการ เงืย่อจากรถ
นไข และแนวปฏิ
บัติทและที
ี่คณะกรรมการกํ
3.
พระราชบัญ
ญัติคุมครองผู
พ.ศ. 2535
่แกไขเพิ่มาหนด
เติม ศึกษา คนควา วิเคราะห
34
และวิจัย การที
เพื่อส่รงัฐเสริ
ม พัฒนา และกํ
ากับดูรถทุ
แลการประกอบธุ
ประกั
ย เปนตน ญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ออกกฎหมายกํ
าหนดให
กคันตองจัดใหรมกิีปจระกั
นภันยภัตามพระราชบั
พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตพระราชบั
ถุประสงค ดัญงญั
นี้ ติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.
1)
มครอง และให
ความชรวถทุ
ยเหลื
ประชาชนผู
ยจากรถ ใหญไดญัรตับิคการชดใช
าเสียหาย
และ
การทีเพื่ร่อัฐคุออกกฎหมายกํ
าหนดให
กคันอตแกองจั
ดใหมีประกัปนระสบภั
ภัยตามพระราชบั
ุมครองผูปคระสบภั
ยจากรถ
คพ.ศ.
าเสีย2535
หายเบืหรื้อองตทีน่รูจอยักกัางทั
วงทีและแนนนภัอน
นวนาท“การประกั
ยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
2) เพืดั่องเปนี้ นหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
มีวัตถุประสงค
แนนอนและทั
และสถานพยาบาลทุ
กแหองแกจะได
รับเงินคปารัระสบภั
กษาพยาบาลอย
และรวดเร็
1) เพืน่อทคุวมงที
ครอง
และใหความชวยเหลื
ประชาชนผู
ยจากรถ ใหางแน
ไดรนับอน
การชดใช
คาเสียวในการรั
หาย และบ
กลาวนอน
ครักาษาพยาบาลผู
เสียหายเบื้องตปนระสบภั
อยางทัยนจากรถดั
ทวงทีแงละแน
3)
เสริมและสนั
สนุนธุรยกิจากรถจะได
จประกันภัย รใหับมการชดใช
ีสวนรวมในการแบ
งเบาคาเสี
นภัายง
2) เพื่อเป
เปนนการส
หลักงประกั
นวาผูปบระสบภั
คาเสียหายและค
าเสียหายของผู
ยหายเบื้อปงตระกั
นอย
อัแนนเนื
่องมาจากอุ
ิเหตุและสถานพยาบาลทุ
จากรถ และยังเปนการช
งเบาภาระของรั
ฐบาลในดานสวัางแน
สดิสนงเคราะห
อีกดวย วในการรับ
นอนและทั
นทบวัตงที
กแหวงยแบ
จะได
รับเงินคารักษาพยาบาลอย
อน และรวดเร็
สําหรับปเนืระสบภั
้อหาของหลั
กสูตงรในเรื
รักษาพยาบาลผู
ยจากรถดั
กลาว ่องนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภั3)
ยควรทราบ
ไดแกงเสริ
1) มคํและสนั
านิยามสํ
าคันญธุทีรกิ่เกีจ่ยประกั
วของนภั2)ย รถที
งทํวามในการแบ
ประกันภัยตามกฎหมาย
3) รถทีป่ไระกั
ดรับนการ
เพื่อเปนการส
บสนุ
ใหมีส่ตวอนร
งเบาคาเสียหายของผู
ภัย
ยกเว
4) จผูากรถ
ที่จะตและยั
องมีกงารประกั
ย 5)งเบาภาระของรั
ผูประสบภัยจากรถ
6) าผูนสวั
มีหสนดิาสทีงเคราะห
่รับประกัอนีกภัดยวตามกฎหมาย
อันเนืน่อตามกฎหมาย
งมาจากอุบัติเหตุ
เปนการชนวภัยแบ
ฐบาลในด
ย
7) การชดใช
คาบสินเนืไหมทดแทน
8) กองทุ
ย
สําหรั
้อหาของหลักและ
สูตรในเรื
่องนีน้จทดแทนผู
ะขอกลาปวถึระสบภั
งเพียงสาระสํ
าคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย
30
เพิค่งาอสิางนมาตรา
12
7) การชดใช
ไหมทดแทน
และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย
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3.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก
1) รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร
ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
า ของรถ
ง มีแกกรรมสิ ท ธิ์ใ นรถ หรื อผู มี สิ ทธิ ค รอบครองรถตามสัญ ญาเช า ซื้ อ และ
3.1 คํ2)านิเจยามสํ
าคัญทีหมายถึ
่เกี่ยวของ งผู35 ซึ่ ได
หมายความรวมถึ
รถที่จดทะเบี
ยนในตางประเทศเข
ามาใชใรถตามกฎหมายว
นราชอาณาจักรเปาดนวการชั
่วคราวด
วย รถยนตรทหาร
1)งผูรถนําหมายถึ
ง รถตามกฎหมายว
าดวยรถยนต
ยการขนส
งทางบก
ประสบภัทยหาร
หมายถึ
ง ผูซึ่งไดรับอันตรายต
ชีวิต ่กรําหนดในกฎกระทรวง
งกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ตามกฎหมายวา3)ดวผูยรถยนตร
และหมายความรวมถึ
งรถอื่นอตามที
ในทาง หรือเนื่อ2)งจากสิ
่งที่บรรทุหมายถึ
ก หรือติงดตัผู้ง ซในรถนั
้น และหมายความรวมถึ
งแก
เจ า ของรถ
ึ่ ง มีกรรมสิ
ท ธิ์ใ นรถ หรื อผู มี สิ ทงทายาทโดยธรรมของผู
ธิ ค รอบครองรถตามสัปญระสบภั
ญาเช ายซืซึ้ อ่งถึและ
ความตายดวย งผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย
หมายความรวมถึ
4) ความเสี
ยหาย
หมายถึงง ผูความเสี
อชีวิตอชีราวงกาย
หรืออนามั
ย อันเกิ
3)
ผูประสบภั
ย หมายถึ
ซึ่งไดรับยหายต
อันตรายต
ิต รางกายหรื
ออนามั
ย ดเนืจากรถ
่องจากรถที่ใช หรืออยู
ผูซึ่ง่งอยู
นรถกหมายถึ
ซึ่งอยูใน้ หรื
อบน หรือสวนใดสงวทายาทโดยธรรมของผู
นหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึ
ซึ่ง
ในทาง หรือเนื่อ5)งจากสิ
ที่บใรรทุ
หรือติดงตัผู้งในรถนั
และหมายความรวมถึ
ประสบภัยซึ่งถึงผูงแก
กําลังขึ้น หรืวอยกําลังลงจากรถนั้นดวย
ความตายด
6) ความเสี
บริษัท หมายถึ
บริษัทงประกั
นวินยาศภั
ดวอยการประกั
าศภัยที่ไดรับใบอนุญาต
4)
ยหาย งหมายถึ
ความเสี
หายตยตามกฎหมายว
อชีวิต รางกาย าหรื
อนามัย อันนเกิวิดนจากรถ
ใหประกอบกิจการประเภทประกั
นภัยรถง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
5) ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึ
าเสียหายเบื
กําลังขึ้น หรือกํ7)าลังคลงจากรถนั
้นด้อวงตย น หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คา
ปลงศพ คาใชจ6)
ายเกีบริ่ยษวกััทบหมายถึ
การจัดการศพ
ยหายและค
าใชจายทีา่จดําวเปยการประกั
นอยางอื่นนเพื
บรรเทาความเดื
อดรญอาตน
ง บริษัทรวมทั
ประกั้งนควิานเสีาศภั
ยตามกฎหมายว
วิน่อาศภั
ยที่ไดรับใบอนุ
ของผู
ประสบภัจการประเภทประกั
ยในเบื้องตน ทั้งนี้ นตามรายการและจํ
านวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา
ใหประกอบกิ
ภัยรถ
8)
หมายถึ
ง กองทุ
นทดแทนผู
ระสบภัย คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คา
7) กองทุ
คาเสียนหายเบื
้องต
น หมายถึ
ง คารักปษาพยาบาล
งทํบาการจั
ประกัดนการศพ
ภัยตามกฎหมาย
ก รถทุกชนิ
ประเภทตามกฎหมายว
าดวยรถยนต กฎหมาย
ปลงศพ ค3.2
าใชจรถที
ายเกี่ต่ยอวกั
รวมทั้งคาเสีไดยแหายและค
าใชดจทุากยที
่จําเปนอยางอื่น เพื่อบรรเทาความเดื
อดรอน
วาดวยการขนส
ทางบก
าดวยรถยนตทหาร
ไวใชหรือมีไวเพื่อใช่ออกตามมา
ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
ของผู
ประสบภัยงในเบื
้องตนกฎหมายว
ทั้งนี้ ตามรายการและจํ
านวนเงิทีน่เจทีา่กของมี
ําหนดในกฎกระทรวงที
กําลังเครื่องยนต
าลังไฟฟ
า หรือง พลั
งงานอื
่น เชน ประสบภั
รถยนตย รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนตโดยสาร
8) กํกองทุ
น หมายถึ
กองทุ
นทดแทนผู
รถบรรทุก3.2หัวรถที
รถลากจู
รถอีแตไดนแเป
นตนกชนิ
โดยไม
ํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบี
ยนกับกฎหมาย
กรมการ
่ตองทํง ารถพ
ประกัวงนรถบดถนน
ภัยตามกฎหมาย
ก รถทุ
ดทุกคประเภทตามกฎหมายว
าดวยรถยนต
36
ทางบกหรืองทางบก
ไม ตราบใดที
่นํามาใช
ออยูในทาง
วขนส
าดวงยการขนส
กฎหมายว
าดหวรืยรถยนต
ทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
รถทีกํ่ไาดลัรงับไฟฟ
การยกเว
ตามกฎหมาย
่ไดรกับรยานยนต
การยกเวนรถสามล
ไมตองทําอประกั
ยตามกฎหมาย
กําลังเครื3.3
่องยนต
า หรือนพลั
งงานอื่น เช37น ประเภทรถที
รถยนต รถจั
เครื่อนง ภัรถยนต
โดยสาร
แต
หากมีกความประสงค
ามารถที
่จะทําประกัรถอี
นภัยแก็ตไนด เป
ไดนแกตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
รถบรรทุ
หัวรถลากจูกง็สรถพ
วง รถบดถนน
36
าหรับเฉพาะองค
ขนสงทางบกหรื1)อไมรถสํตราบใดที
่นํามาใชหพรืระมหากษั
ออยูในทางตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
2) รถของสํ
านักพระราชวั
งที่จดทะเบี37ยนประเภทรถที
และมีเครื่อ่ไงหมายตามระเบี
ยบที
ลขาธิ
การพระราชวั
งกําหนด
3.3 รถที
่ไดรับการยกเว
นตามกฎหมาย
ดรับการยกเวนไม
ตอ่เงทํ
าประกั
นภัยตามกฎหมาย
3) รถของกระทรวง
กรมนและส
แตหากมีความประสงค
ก็สามารถที่จทบวง
ะทําประกั
ภัยก็ไวดนราชการต
ไดแก างๆ รถยนตทหาร
1) รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
2) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
35
มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4)
3) รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร
พ.ศ. 2550
36

ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง
สะพาน และลานที
่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา35
มาตรา
4 เฉพาะคํ
นิยาม “รถ” กับ “ค
” แกไขเพิ
่มเติมโดยพระราชบั
ญัติคุมครองผู
ยจากรถพ.ศ.
(ฉบั2522)
บที่ 4)
พนักงานจราจรไดประกาศให
เปนาทางตามพระราชบั
ญญัาเสีตินยหายเบื
ี้ดวย แต้อไงตมรนวมไปถึ
งทางรถไฟ
(มาตรา 4 (2)ญพระราชบั
ญญัตปิจระสบภั
ราจรทางบก
พ.ศ. 2550 37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8
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ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง
สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522)
37
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8
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4) รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ
3.4 ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ
ผูเชาซื้อรถ และผู
นํารถที่จดทะเบี
างประเทศเข
ั่วคราวในประเทศไทย
าฝนรตการที
องระวางโทษปรั
4) รถของหน
วยงานธุยนในต
รการขององค
กรที่จาัดมาใช
ตั้งขึ้นชตามรั
ฐธรรมนูญ และหนหากฝ
วยงานธุ
่เปนอิสระของบ
ไมเกิกนรใดๆ
หนึ่งหมื
บาท
องค
ที่ร่นะบุ
ไวในรัฐธรรมนูญ
3.5
ผู

ป
อชีวนิตภัรยารถ
งกาย
ย เนืค่อรอบครองรถในฐานะ
งจากรถที่ใช หรืออยู
3.4 ผูที่จระสบภั
ะตองมียกจากรถ
ารประกัคือนภับุยค38คลที
ผูม่ไีหดนรับาทีอั่ตนอตรายต
งทําประกั
ไดแหรื
ก อเจอนามั
าของรถผู
ในทาง
่งที่บรรทุ
ก หรื่จดทะเบี
อติดตั้งยในรถนั
ซึ่งผูประสบภั
ยอาจเป
นผูเอาประกันภัยเองหากฝ
บุคคลในครอบครั
วของผูเอาบ
ผูเชาซื้อหรื
รถอสิและผู
นํารถที
นในตา้นงประเทศเข
ามาใช
ชั่วคราวในประเทศไทย
าฝนตองระวางโทษปรั
ประกั
ภัย่งหมื
บุค่นคลที
ไมเกินนหนึ
บาท่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับขี่ก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั
ดวย ยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
3.5 ผูป้นระสบภั
นาทีก ่รหรื
ับประกั
ยตามกฎหมาย
ไดแก ยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ในทาง หรื3.6
อสิ่งผูทีม่บีหรรทุ
อติดตัน้งภัในรถนั
้น ซึ่งผูประสบภั
39
1) บริ
ประกัผูนโวิดยสาร
นาศภัยหรื
ที่รอับผูอนุ
ประกอบธุ
รกิจประกันภัยงรถยนต
และ
ประกันภัย บุคคลที
่อยูษนัทอกรถ
ขับญขีาตให
่ก็ได และยั
งหมายความรวมถึ
ทายาทโดยธรรมของผู
ประสบภัยซึ่ง
2)
บริ
ษ
ท
ั
กลางคุ
ม

ครองผู
ป

ระสบภั
ย
จากรถ
จํ
า
กั
ด
ซึ
่
ง
เป
น
บริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ภั
ย
วิ
น
าศภั
ย
จั
ด
ตั
้งพิเศษ โดยมี
ถึงแกความตายนั้นดวย
วัตถุประสงค
ยเฉพาะการประกั
นภัยภาคบั
3.6เพืผู่อมรัีหบนประกั
าที่รนับภัประกั
นภัยตามกฎหมาย
ไดแกงคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใต
ประกัประกอบธุ
นวินาศภัรยกิจหากผู
ยไม39สามารถเรี
และ ยกรองคาเสียหาย
1) บริษัทประกักนฎหมายนี
วินาศภัย้แทีทนบริ
่รับอนุษญัทาตให
ประกัปนระสบภั
ภัยรถยนต
จากบริษัทที่รับ2)ประกั
รถคันทีม่เครองผู
กิดเหตุปนระสบภั
ั้น เนื่องด
วยบริษจํัทากักลางคุ
ระสบภั
อม
บริษนภััทยกลางคุ
ยจากรถ
ด ซึ่งเปมนครองผู
บริษัทปประกั
นภัยยจากรถ
วินาศภัจํยาจักัดดตั้งมีพิสเาขาพร
ศษ โดยมี
40
ให
ารอยูทเพืุก่อจัรังบหวัประกั
ดทั่วนประเทศ
วัตบถุริปกระสงค
ภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และ
บริษัทประกันวิกนฎหมายนี
าศภัยใดฝ้แาทนบริ
ฝนไมษรัทับประกั
ประกันนวิภันยาศภั
รถตามกฎหมายนี
้ ตอยงระวางโทษปรั
บตัอ้งงค
แตาเสี50,000
จายคาสินไหมทดแทนภายใต
ย หากผูประสบภั
ไมสามารถเรียกร
ยหาย
41
บาท ถึงษ250,000
บาท
จากบริ
ัทที่รับประกั
นภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
40
3.7
การชดใช
าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วคประเทศ
จากผูมีหนาที่รบริ
ับประกั
นภัยตามกฎหมาย
ทายาทโดยธรรมจะต
งรองขอภายในบ180
นับแต
ษัทประกั
นวินาศภัยใดฝโดยที
าฝนไม่ผูปรับระสบภั
ประกัยนหรื
ภัยอรถตามกฎหมายนี
้ ตอองระวางโทษปรั
ตั้งแตวัน50,000
วับาท
นที่มถึีคงวามเสี
ยหายเกิ
250,000
บาทด41ขึ้น และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจน3.7
ความถู
กผิด ทั้งคนีา้ไสิมนตไหมทดแทน
ัดสิทธิของผูประสบภั
หรือทายาทโดยธรรมในการเรี
งคาสินไหมทดแทนเพิ
เตินม
การชดใช
เมื่อเกิดยความเสี
ยหาย ผูประสบภัยจะไดยรกรับอการชดใช
คา42เสียหายเบื้อ่มงต
ตามประมวลกฎหมายแพ
ชย หากฝ
องระวางโทษปรั
บตั้งแต 10,000 ถึองงร50,000
บาท 180 วันนับแต
จากผูมีหนาที่รับประกันภังยและพาณิ
ตามกฎหมาย
โดยทีาฝ่ผนูปตระสบภั
ยหรือทายาทโดยธรรมจะต
องขอภายใน
วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจน38ความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
มาตรา 7 วรรค ง3และพาณิ
เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัาตฝิคนุมครองผู
ประสบภัยจากรถ
่ 5) พ.ศ. ถึ2551
และมาตรา
ตามประมวลกฎหมายแพ
ชย หากฝ
ตองระวางโทษปรั
บตั(ฉบั
้งแตบที10,000
ง 50,000
บาท3742 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
39
มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
40
เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ
38
41
มาตรา 387 แก
วรรค
โดยพระราชบัญญญัญัตติคิคุมุมครองผู
ครองผูปประสบภั
ระสบภัยยจากรถ
จากรถ(ฉบั
(ฉบับทีบ่ ที4)่ 5)พ.ศ.พ.ศ.
2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา
ไขเพิ3่มเพิ
เติม่ โดยพระราชบั
2550
พระราชบัญ42ญัตมาตรา
ิคุมครองผู
ระสบภั24,
ยจากรถ
่ 3) พ.ศ. 254014 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
20,ปมาตรา
มาตรา(ฉบั25บทีเฉพาะมาตรา
39
มาตรา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
255010 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
40
เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ
41
มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
42
มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 116

2/28/2563 BE 9:08 PM

บาท

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-61

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-61

คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้
1) คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท
2) การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000

นแล
บาทย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้
คาเสียรวมกั
หายเบื
้องตวไม
นทีเกิ่จนะตจําอนวนเงิ
งจายใหน แ65,000
กผูประสบภั
43
3.8 กองทุ
ประสบภัย กองทุบนจทดแทนผู
ดตั้งขึน้นตามกฎหมายฉบั
1) คานรัทดแทนผู
กษาพยาบาลจากการบาดเจ็
ายตามจริปง ระสบภั
ไมเกินจํยาจันวนเงิ
30,000 บาท บนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื
งตนญ
แกเสีผยูปอวั
ระสบภั
ย หรื
งยื่นรองขอภายในยชี180
แตวันนที35,000
่มีความ
2) ้อการสู
ยวะ หรื
อทุอพทายาทโดยธรรม
พลภาพอยางถาวรซึค่งตาอปลงศพจากการเสี
วิต เปวันนจํนัาบนวนเงิ
เสี
ยหายเกิดขึ้น ในกรณี
บาท
1)
นทีว่กไมอเความเสี
ยหายแก
ผูประสบภั
รวมกัรถคั
นแล
กินจํานวนเงิ
น 65,000
บาทย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
43
ของกฎหมายฉบั
บนี้ และเจ
าของรถคั
นนั้นไม
าเสียหายเบื
้องตนใหยจัหรื
ายแตก็จายไมคบรบถ
3.8 กองทุ
นทดแทนผู
ประสบภั
ย ยอมจ
กองทุายค
นทดแทนผู
ประสบภั
ดตัอ้งยอมจ
ขึ้นตามกฎหมายฉบั
นี้ เพืวน่อทําหนาที่
2) ้อรถคั
ที่กผอูปความเสี
ผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม
ในขณะเกิ
จายคาเสียหายเบื
งตนแก
ระสบภัยยหายแก
หรือทายาทโดยธรรม
ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน
180ดเหตุวันนนัั้นบมิแตไดวอันยูทีใ่นความ
มีความ
ครอบครองของเจ
าของรถ เนื่องจากถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมี
เสียหายเกิดขึ้น ในกรณี
การรองทุกขตอ1)พนัรถคั
กงานสอบสวนแล
นที่กอความเสีวยหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
นที่กาอของรถคั
ความเสีนยนัหายแก
ผูประสบภั
อทายาทโดยธรรม
ในขณะเกิ
นั้นครบถ
มิไดวมนีผูแสดงตน
ของกฎหมายฉบั3)บนีรถคั
้ และเจ
้นไมยอมจ
ายคาเสียยหรื
หายเบื
้องตนให หรือยอมจ
ายแตกด็จเหตุ
ายไม
เปนเจาของรถ 2)ทั้งมิรถคั
ไดจนัดทีให่กมอีกความเสี
ารประกัยหายแก
นความเสี
หายตามที
่กฎหมายกํ
าหนดไวดวในขณะเกิ
ย
ผูปยระสบภั
ย หรื
อทายาทโดยธรรม
ดเหตุนั้น มิไดอยูในความ
4) ารถคั
นที่กเนือความเสี
ย หรือทายาทโดยธรรมในขณะเกิ
ดเหตุ
นั้นพยผูขซึับ่งขีเจ่ไดาของรถได
หลบหนีไปมี
ครอบครองของเจ
ของรถ
่องจากถูยกหายแก
ยักยอกผูปฉระสบภั
อโกง กรรโชก
ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปล
นทรั
หรื
อไมองทุ
อาจทราบได
าความเสียหายเกิว ดจากรถคันใด
การร
กขตอพนักวงานสอบสวนแล
5)
นวินาศภั
ยไมยอมจ
ายคาเสียยหายเบื
้องตน หรือจายแต
ไมครบจํดาเหตุ
นวนเงิ
3) บริ
รถคัษนัททีประกั
่กอความเสี
ยหายแก
ผูประสบภั
หรือทายาทโดยธรรม
ในขณะเกิ
นั้นนมิตามที
ไดมีผ่กูแฎหมาย
สดงตน
กํเปานหนดให
แกผูปทัระสบภั
เจาของรถ
้งมิไดจัดยใหหรืมอีกทายาทโดยธรรม
ารประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย
6)
ความเสียหายแก
ย หายแก
ู ป ระสบภั
อทายาทโดยธรรม เปดนเหตุ
รถทีน่ ไั้นด รผูั บขับการยกเว
น ตาม
4) รถคันนทีที่ก่ กอ อความเสี
ผูปผระสบภั
ย หรืยอหรื
ทายาทโดยธรรมในขณะเกิ
ขี่ไดหลบหนี
ไป
กฎหมายผู
ประสบภัวยาความเสี
หรือทายาทโดยธรรม
สามารถยื
หรือไมอาจทราบได
ยหายเกิดจากรถคั
นใด ่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย
ไดที่สํานักงานกองทุ
นักงาน
ทั้งในกรุ
างจัไมงหวั
ด านวนเงินตามที่กฎหมาย
5) บรินษทดแทนผู
ัทประกันปวิระสบภั
นาศภัยยไมสํยาอมจ
ายคคปภ.
าเสียหายเบื
้องตงเทพฯ
น หรือและต
จายแต
ครบจํ
กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม
4. พระราชบั6)ญรถคั
ญัติปน ทีอ่กงกั อความเสี
นและปราบปรามการฟอกเงิ
พ.ศ. 2542 เปและที
่มเติมนและ
ย หายแก ผู ป ระสบภั ย หรืนอทายาทโดยธรรม
น รถที่แ่ ไ ดกรไั บขเพิ
การยกเว
ตาม
พระราชบั
ญญัยตหรื
ิปองกั
นและปราบปรามการสนั
นทางการเงิ
ารกอการร
ายและการแพร
กฎหมายผู
ประสบภั
ทายาทโดยธรรม
สามารถยื่นคํารบอสนุ
งขอรั
บเสียหายเบืน้อแก
งตนกจากกองทุ
นทดแทนผู
ประสบภัย
ไดทขยายอาวุ
ี่สํานักงานกองทุ
ธที่มนีอทดแทนผู
านุภาพทํประสบภั
าลายลยาสํงสูานังกงาน
พ.ศ.คปภ.
2559ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก
4. พระราชบั
ญญัติปญอญังกั
พ.ศ.25422542
่แกไขเพิ
ม และ
1) พระราชบั
ติปนอและปราบปรามการฟอกเงิ
งกันและปราบปรามการฟอกเงินน พ.ศ.
ซึ่งมีวและที
ัตถุประสงค
เพื่อตั่มดเติวงจรมิ
ให
พระราชบัญญัติปอ่งงกักระทํ
นและปราบปรามการสนั
บสนุนนหรืทางการเงิ
ารกอการรายและการแพร
ผูประกอบอาชญากรรมซึ
าความผิดกฎหมาย นําเอาเงิ
อทรัพยสินนที่แก
ไดมกาจากการกระทํ
าความผิดนั้นไป
กระทํ
าการในรูปธแบบต
างๆภาพทํ
อันเปานลายล
การฟอกเงิ
มีอยู2559
ทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน
ขยายอาวุ
ที่มีอานุ
างสูนงไดพ.ศ.
ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก
1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให
ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
43
มาตรา
33 ถึงมาตรา
33 น(2)ไดและมาตรา
ขเพิ่มเติมวโดยพระราชบั
ญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่
กระทําการในรู
ปแบบต
างๆ อั35นเปเฉพาะมาตรา
นการฟอกเงิ
มีอยูทั้งสิ34้น แก
7 ไหมวดด
ยกัน
3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

43

มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั2)ญญัพระราชบั
ติปองกันญและปราบปรามการสนั
บสนุนทางการเงิ
การกอการร
ฉบับอทีการร
่ 2 าพ.ศ.
2558 ฉบัขบยาย
เดิม
ญัติปองกันและปราบปรามการสนั
บสนุนแก
นทางการเงิ
นแกายการก
ยและการแพร
ทั้งสองฉบั
บ ภโดยที
บับใหม
ทางการเงิ
ธทีและยกเลิ
่มีอานุภาพก
อาวุ
ธที่มีอานุ
าพทํ่ฉาลายล
างสูนงี้จะครอบคลุ
พ.ศ. 2559มมีรวมไปถึ
ผลบังคับงการสนั
ใชตั้งแตบวสนุ
ันทีน่ 31
ธันวาคมนแก
พ.ศ.การแพร
2559 ขเพืยายอาวุ
่อทดแทน
ทํพระราชบั
าลายลาญงสูญังตนอกเหนื
อจากเพียงการกอการร
ายเท
านั้น เนื่อนงจากมี
ประสงค
รวมกั2556
นในการดํ
าเนิไขเพิ
นการ
ทั้ง
ิปองกันและปราบปรามการสนั
บสนุ
นทางการเงิ
แกการกวัตอถุการร
าย พ.ศ.
และแก
่มเติอีมกโดย
เพื่อให รองรั
านการปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิ
และตาอยตฉบั
านการสนั
บสนุน2558
ทางการเงิ
พระราชบั
ญญับมาตรฐานสากลด
ติปองกันและปราบปรามการสนั
บสนุนทางการเงินแกการกนอการร
บที่ 2 พ.ศ.
ฉบับนเดิแกม
การก
อการรบายโดยที
ตามที
่อดําเนินงการสนั
มาตรการทางการเงิ
นเกี่ยนวกั
น (Financial
Action
ทั้งสองฉบั
่ฉบั่คบณะทํ
ใหมานงานเฉพาะกิ
ี้จะครอบคลุจมเพืรวมไปถึ
บสนุนทางการเงิ
แกบกการฟอกเงิ
ารแพรขยายอาวุ
ธที่มีอานุ
ภาพ
Task
Force
Moneyอจากเพี
Laundering:
หนดานัประกอบด
วย 4วัหมวด
1 บทเฉพาะกาล
ทําลายล
างสูงonนอกเหนื
ยงการกFATF)
อการรกําายเท
้น เนื่องจากมี
ตถุประสงค
รวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
จากการที
่
ธ
ุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
เป
น
สถาบั
น
การเงิ
น
ที
่
ก
ฎหมายกํ
า
หนดให
ต
กอยู

ภ
บังคับบกฎหมายทั
้งสองฉบั
เพื่อให รองรั บมาตรฐานสากลดานการปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิ นและตอตายใต
านการสนั
สนุนทางการเงิ
นแกบ
จึการก
งขอสรุ
ปสาระสํ
าคัญที่คณะทํ
่พึงรับารูงานเฉพาะกิ
 ไดแก 1) คําจนิเพืย่อามสํ
ที่เกี่ยวของ และ 2) นหน
ษัทประกั
วินาศภัย Action
อการร
าย ตามที
ดําาเนิคันญมาตรการทางการเงิ
เกีา่ยทีวกั่ของบริ
บการฟอกเงิ
น น(Financial
4.1 onพระราชบั
ญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
25421 และที
่แกไขเพิ่มเติม
Task Force
MoneyญLaundering:
FATF) กํ44าหนด ประกอบดนวยพ.ศ.
4 หมวด
บทเฉพาะกาล
4.1.1่ธุรกิคํจาประกั
นิยามสํนภัาคัยญ
กี่ยวขนอการเงิ
ง ไดนแทีก่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ
จากการที
เปทีน่เสถาบั
นิติกรรม
หรือษการดํ
าเนินนวิการใดๆ
จึงขอสรุปสาระสําคัญ1)ที่พธุึงรรักรรม
บรู ไดหมายถึ
แก 1) งคํากินิจยกรรมที
ามสําคั่เกีญ่ยทีวกั่เกีบ่ยการทํ
วของาและ
2) หนสัาญทีญา
่ของบริ
ัทประกั
นาศภัย กับผูอื่น
ทางการเงิ4.1
น ทางธุ
รกิจ หรืญอการดํ
่ยวกับทรัพยสิน
พระราชบั
ญัติปาอเนิ
งกันนการเกี
และปราบปรามการฟอกเงิ
น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
44 ย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
2)
ธุ
ร
กรรมที
่
ม
ี
เ
หตุ
อ
ั
น
ควรสงสั
4.1.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก
ลักษณะเดียวกันที่ท1)
ํากันธุอยู
ตามปกติ
ธุรงกรรมที
่ขาดความเป
นไปไดานิในเชิ
งเศรษฐกิ
จ หรื
ธุรอกรรมที
อันควรเชืกั่อบได
รกรรม
หมายถึ
กิจกรรมที
่เกี่ยวกับการทํ
ติกรรม
สัญญา
การดํา่มเนิีเหตุ
นการใดๆ
ผูอวื่นา
กระทํ
าขึ้นนเพืทางธุ
่อหลีกรกิเลีจ่ยหรื
งมิอใหการดํ
ตองตกอยู
ภายใต่ยวกั
บังบคับทรัแหพยงพระราชบั
ญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ
ทางการเงิ
าเนินการเกี
สิน
กับการกระทําความผิ2)ดมูธุลรฐาน
ทั้งนี่มี้ไเหตุ
มวาอจะเป
นการทํ
ธุรกรรมเพี
้งเดีย่มวหรื
อหลายครั
กรรมที
ันควรสงสั
ย าหมายถึ
ง ธุยรงครั
กรรมที
ีความซั
บซอนผิ้ง ดไปจากการทําธุรกรรมใน
นการเงินธุรกรรมที
หมายความรวมถึ
ษัทใประกั
นชีวิตตามกฎหมายว
วยการประกั
ลักษณะเดียวกันที่ท3)
ํากันสถาบั
อยูตามปกติ
่ขาดความเปงนบริ
ไปได
นเชิงเศรษฐกิ
จ ธุรกรรมที่มาดีเหตุ
อันควรเชื่อนไดชีววิตา
และบริ
ประกั
นาศภั
าดวยการประกั
นวินาศภัยญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ
กระทําขึษ้นัทเพื
่อหลีนกวิเลี
่ยงมิยใหตามกฎหมายว
ตองตกอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบั
นักงาน
ง สํานนัการทํ
กงานป
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
กับการกระทําความผิ4)ดมูสํลาฐาน
ทั้งนีหมายถึ
้ไมวาจะเป
าธุอรกรรมเพี
ยงครั้งเดียวหรือหลายครัน้ง(สํานักงาน ปปง.)
4.1.23)หนสถาบั
าที่ขนองบริ
นวินาศภัย ประกอบด
ย นชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
การเงิษัทนประกั
หมายความรวมถึ
ง บริษัทวประกั
ดทํานโยบายและระเบี
ยบวินธวิีกนาราศภั
รวมถึ
และบริษัทประกันวิน1)าศภัการจั
ยตามกฎหมายว
าดวยการประกั
ย งการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ
และคูมือการปฏิบัติง4)านของพนั
เพื่องสนั
นการปฏิ
ัติตามกฎหมายวาดวยการป
สํานักงานกงาน
หมายถึ
สําบนัสนุ
กงานป
องกันบและปราบปรามการฟอกเงิ
น (สํองกั
านันกและปรายปรามการ
งาน ปปง.)
45
ฟอกเงิน การสนั4.1.2
บสนุนหน
ทางการเงิ
นแกษกัทารก
อการร
ย และการแพร
าที่ของบริ
ประกั
นวินาาศภั
ย ประกอบดขยายอาวุ
วย ธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยนโยบาย
และระเบียบวิธีการดั1)งกลการจั
าวตอดงได
ับความเห็นชอบ และอนุ
ากคณะกรรมการของบริ
ษัทประกันวินดาศภั
ย
ทํารนโยบายและระเบี
ยบวิธีกมารัติจรวมถึ
งการกําหนดมาตรการในการจั
ทําแนวปฏิ
บ ั ติ
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย
และระเบี44ยบวิมาตรา
ธีการดั
กลาวตอญงได
ความเห็
นชอบ และอนุมัตนิจพ.ศ.
ากคณะกรรมการของบริ
ัทประกั่มีเนหตุวินอันาศภั
ย ย” แกไข
3 งพระราชบั
ญัติปรอับงกั
นและปราบปรามการฟอกเงิ
2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุษรกรรมที
ควรสงสั
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
45
มาตรา 20/1
44

มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
45
มาตรา 20/1
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2) การรายงานการทําธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณี47
(1) ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป หากโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ
กส
2) การรายงานการทํ
าธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ47 ธุรกรรมที่เกี่ย วกับ ทรั พยสิน ที่มีมูลค า ตั้งแต หา ลา นบาท หรือตั้ง แตเจ็ด แสนบาทขึ้น ไป
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี(2)
หากเปนธุรกรรมที่เกี่ยวกับ(1)
สังหาริ
มทรัพย่ใทชี่เเปงินนสดตั
การโอนเงิ
ชําระเงิหรืนโอนเงิ
เล็กทรอนิ้นกสไป หากโอนเงินหรือ
ธุรกรรมที
้งแตสนองลหรืาอนบาท
อตั้งแตนหทางอิ
นึ่งแสนบาทขึ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิก(3)
ส ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน
ภายหลั
งหากมีเ่เหตุ
ดกหระทํ
มีกเารรายงานและควร
(2) ธุรกรรมที
กี่ยควกัวรเชื
บทรั่อได
พยวสาินธุทีร่มกรรมใดที
ีมูลคาตั้ง่ไแต
าลาาไปแล
นบาทวโดยมิ
หรือตัได้ง48แต
จ็ดแสนบาทขึ้นไป
ตหากเป
องรายงาน
ก็ใหร่เีบกีรายงานให
สํามนัทรั
กงานป
และปราบปรามการฟอกเงิ
นทราบโดยไม
ักชา กส
นธุรกรรมที
่ยวกับสังหาริ
พยทอี่เปงกันนการโอนเงิ
น หรือชําระเงิ49นโอนเงิ
นทางอิเล็กชทรอนิ
3) การจั
ลูกคาแสดงตนก
อนการทํ
ผูที่ทนําธุรกรรมเปนครั้งคราว หรือที่เรียกวา
(3) ดธุให
รกรรมที
่มีเหตุอันควรสงสั
ย ไมาธุจรํากรรม
กัดจํานวนเงิ
“ลูกคาจร” ตองแสดงความมี
ตัวตนทุ
กครัเหตุ
้งกคอวรเชื
นทํา่อธุได
รกรรมที
่มีมูลคาตั่ไ้งดแตกระทํ
เจ็ดแสนบาท
หรือไตัด้งมแต
หาหมื่นบาทขึ้นไป
ภายหลั
งหากมี
วา ธุรกรรมใดที
าไปแลวโดยมิ
ีการรายงานและควร
หากเป
นการให
นทางอิสเล็ํานักทรอนิ
ตองรายงาน
ก็ใบหริรกีบารเงิ
รายงานให
กงานปกอสงกันและปราบปรามการฟอกเงิ
นทราบโดยไมชักชา48
50
4)
การตรวจสอบเพื
่อทราบขอเท็
จจริงเกีา่ยธุวกั
บลูกค49า ผูทตี่ทอํางจัธุดรกรรมเป
ใหมีบริหนารจั
ยวิธอีกทีาร่เรียดักว
งนีา้
3) การจั
ดใหลูกคาแสดงตนก
อนการทํ
รกรรม
ครัด้งการด
คราววหรื
(1) ตกํัวาตนทุ
หนดนโยบายการดํ
นการ ่มและมาตรการที
่ยวของไวอหรืยาองชั
เจนหาเป
“ลูกคาจร” ตองแสดงความมี
กครั้งกอนทําธุารเนิกรรมที
ีมูลคาตั้งแตเจ็ด่เกีแสนบาท
ตั้งดแต
หมืน่นลายลั
บาทขึกษณ
้นไปอัหากเป
กษร นการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(2) การบริหารความเสี
าจเกี
4) การตรวจสอบเพื
่อทราบข่ยองที
เท็จ่อจริ
งเกี่ย่ยวกัวกับบการฟอกเงิ
ลูกคา50 ตนอของลู
งจัดใหกมคีบา ริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้
(3)
เพื่อทราบข
เท็จและมาตรการที
จริงเกี่ยวกับลูกค่เกีา่ยเมืวข่ออเริงไว
่มทํอายธุารงชั
กรรมครั
จนกระทั
(1) การตรวจสอบ
กําหนดนโยบายการดํ
าเนินอการ
ดเจน ้งเปแรก
นลายลั
กษณ่งปอักดษร
บัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว
51
ตองทํานการเก็
5) การเก็
บรั กษารายละเอี
วกับ่ยลูวกั
กคบาการฟอกเงิ
(2) การบริ
หารความเสีย่ยดเกี
งที่อ่ยาจเกี
ของลูกบครัากษารายละเอียดเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็(3)จจริการตรวจสอบ
งเกี่ยวกับลูกคเพื
าเป่อทราบข
นเวลาสิอบเท็ปจนจริับงแต
ติความสั้งมแรก
พันธจนกระทั
กับลูกคา่ง
เกี่วยันวกัทีบ่มลูีกการป
คา ดเมืบั่อญเริชี่มหรื
ทําอธุยุรกรรมครั
ปรายนั
ดบัญ้นชีแลหรืว อยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว
52
6) การเก็
การหาบมเป
เผยขอมูลแกยบดเกี
ุคคลภายนอก
กษาขบอรัมูกลษารายละเอี
ของลูกคาเปยนดเกี
ความลั
งทํบารัการเก็
่ ยวกับบและ
การ
5)
รั กดษารายละเอี
่ยวกับลู กคา51ตตอองเก็
มิตรวจสอบ
ใหลูกคา หรื
อ
บุ
ค
คลภายนอกได
ท
ราบถึ
ง
ข
อ
มู
ล
การตรวจสอบ
ข
อ
เท็
จ
จริ
ง
เกี
่
ย
วกั
บ
ลู
ก
ค
า
การรายงาน
หรื
อ
การจั
ด
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคสาง
ขรายนั
อมูล้นใดไปยั
แลว งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง
6) การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก52 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
46 งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ขอมูลใดไปยั
ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย
ภายในเอง
หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน
47

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม
มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
49
46
มาตรา
20่เกีวรรคหนึ
่มเติมนโดยพระราชบั
ติปอางกัสัญนและปราบปรามการฟอกเงิ
น ฉบัปบระกั
ที่ 3นพ.ศ.
2552บชําระเบี้ยประกันภัย
ธุรกรรมที
่ยวของกั่งบแกธุรไกิขเพิ
จประกั
วินาศภัย ไดแญก ญัการทํ
ญาประกันภัย หรือกรรมธรรม
ภัย การรั
50
20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย
หรือการชดใชคมาตรา
าสินไหมทดแทน
พระราชบัญ47ญัตพระราชบั
ิปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2558 13 และมาตรา 48 วรรคสาม
ญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น มาตรา
51
48
มาตรา 22
14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
52
49
มาตรา 22/1
เพิ่มโดยพระราชบั
ติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น ฉบับที่ 5 พ.ศ. น2558
20 วรรคหนึ
่งแกไขเพิ่มเติญมญัโดยพระราชบั
ญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552
50
มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
51
มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
52
มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
48
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7) การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน
การจัด ใหลู กค าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข อเท็จจริง เกี่ ยวกั บลู กคา ได เข ารับ การอบรม 53 ตองจั ดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข7)อเท็การจั
จจริดงเกีให่ยเวกั
วิธีการ
่อนไขในการจั
ดใหมี
จาบหนลูกาคทีา่เตหลองเข
านั้นารัซึบ่งการฝ
ปฏิบัตกิงอบรมตามหลั
านในการจัดกทํเกณฑ
ารายงาน
หรือและเงื
การควบคุ
มการรายงาน
53
การฝ
่สํานักงานป
องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
นประกาศกํ
รวมทั
ดใหมีการวัตดอผลและ
การจักดอบรมตามที
ใหลู กค าแสดงตน
และการตรวจสอบเพื
่อทราบข อเท็จจริ
ง เกี่ ยวกั บาลูหนด
กคา ได
เข า้งรัการจั
บ การอบรม
งจั ดให
ติเจดาตามประเมิ
น
ผลการอบรม
ตลอดจนการเก็
บ
บั
น
ทึ
ก
หลั
ก
ฐานด
ว
ย
หนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
4.2่อทราบข
พระราชบั
งกับนลูและปราบปรามการสนั
บสนุนทางการเงิ
อการร
ายและการแพร
ตรวจสอบเพื
อเท็จญจริญังตเกีิป่ยอวกั
กคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลั
กเกณฑนวิแก
ธีกการารกและเงื
่อนไขในการจั
ดใหมี
ขยายอาวุ
ธที่มีอานุภ่สําพทํ
าลายลองกั
างสูนงและปราบปรามการฟอกเงิ
พ.ศ. 2559
การฝกอบรมตามที
านักงานป
นประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
54
คํานิยามสํ
าคัญที่เกี่ยวขบอบังนทึกไดหลัแกกฐานดวย
ติดตามประเมิน4.1.1
ผลการอบรม
ตลอดจนการเก็
1) ทรัญพญัยตสินปอหมายถึ
ง เงิน ทรัพย หรือวัตถุบไสนุ
มมีรนูปทางการเงิ
ราง ซึ่งอาจมี
เอาได รวมทั้ง
4.2 พระราชบั
งกันและปราบปรามการสนั
นแกราคาและอาจถื
การกอการราอยและการแพร
ดอกผลของเงิ
ทรัภพาพทํ
ย หรืาลายล
อวัตถุาดงสู
ังกลง าพ.ศ.
ว เอกสารทางกฎหมาย
หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด
ขยายอาวุ
ธที่มนีอานุ
2559
54
กระดาษ หรือรู4.1.1
ปแบบอิคํเล็ากนิทรอนิ
ยามสํกาสคัญทีที่เป่เนกี่ยหลัวขกอฐานแสดงกรรมสิ
ง ไดแก ทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชนอื่นใด
ในทรัพยสินนั้น 1) ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง
ายาวหมายถึ
ง การกระทําทีหรื
่เปอนตราสารในรู
ความผิดเกี่ยปวกั
บการกอทัการร
ย ตามประมวล
ดอกผลของเงิน ทรัพ2)ย การก
หรือวัอตการร
ถุดังกล
เอกสารทางกฎหมาย
แบบใดๆ
้งที่ปารากฏในสื
่ออื่นใด
กฎหมายอาญา
หรือการกระทํ
ตามกฎหมาย ซึท่งธิอยู์ สิภทายใต
ขอบเขตของอนุ
ธีสารระหว
กระดาษ หรือรูปแบบอิ
เล็กทรอนิากทีส่เปทีน่เปความผิ
นหลักดฐานแสดงกรรมสิ
ธิครอบครอง
สิทธิเรียสกรัญอญาและพิ
ง หรือประโยชน
อื่นาใดง
ประเทศเกี
ในทรัพยสิน่ยนัวกั้นบการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา
ขึ้นในราชอาณาจักร 2)หรือการก
นอกราชอาณาจั
ร ง การกระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ตามประมวล
อการราย กหมายถึ
อาวุธที่มาีอทีานุ
าพทําลายล
างสูง หมายถึ
ธนิวขเคลี
ยร อาวุธชีวสภาพ
อาวุธเคมี
หรืออาวุาธง
กฎหมายอาญา หรือ3)การกระทํ
่เปนภความผิ
ดตามกฎหมาย
ซึ่งงอยูอาวุ
ภายใต
อบเขตของอนุ
ัญญาและพิ
ธีสารระหว
อื่นใด ซึ่งมี่ยอวกั
านุบภการก
าพที่จอะก
อใหาเยที
กิด่ปอัระเทศไทยเป
นตรายตอชีวนิตภาคี
มนุษหยรือสัรับตวรองพืชทั้งนีจํ้าไมนวนมาก
หรือาตทีอ่เสิป่งนแวดล
อมอย
งรการะทํ
ยแรงา
ประเทศเกี
การร
วาการกระทํ
ความผิ
ดนั้นาได
ยวกับอาวุ
ดังกล
าว รวมทั้งระบบการส
ขึทํ้นานองเดี
ในราชอาณาจั
กรธหรื
อนอกราชอาณาจั
กร งอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย
4)
คคลที
กําภหนด
บุคงคลหมายถึ
คณะบุง คอาวุ
คลธนินิตวิบเคลี
ุคคล
อองค
รตามรายชื
่อ ซึ่งหรืมีมอติอาวุ
ของธ
3) บุอาวุ
ธที่ม่ถีอูกานุ
าพทํหมายถึ
าลายลงางสู
ยร หรื
อาวุ
ธชีวกภาพ
อาวุธเคมี
หรื
่นคงแห
เปนผูที่มีกหรื
ารกระทํ
อันเปนอการก
าย
อื่นอใดประกาศ
ซึ่งมีอานุภายใต
ภาพทีค่จณะมนตรี
ะกอใหเกิคดวามมั
อันตรายต
อชีงวสหประชาชาติ
ิตมนุษย สัตวกําพืหนดให
ช จํานวนมาก
อตอสิ่างแวดล
มอยาองรการร
ายแรง
หรื
อการแพร
ภาพทํ
าลายลางสู
ง และสํ
านักงานไดหรื
ประกาศรายชื
่อนั้น ธนัหรื้นดอวบุยคคล คณะบุคคล
ทํานองเดี
ยวกัขบยายอาวุ
อาวุธดังธกลทีา่มวีอานุ
รวมทั
้งระบบการส
งอาวุ
ธ สวนประกอบ
ออุปกรณของอาวุ
นิติบุคคล หรือองคก4)
ร ตามรายชื
ิจารณาง และมี
สั่งใหเคปคล
นบุคนิคลที
าหนดตามพระราชบั
บุคคลที่ถอูกทีกํ่ศาาลได
หนดพหมายถึ
บุคคลคําคณะบุ
ติบุค่ถคลูกกํหรื
อองคกรตามรายชืญ่อญัซึต่งินมีี้ มติของ
ผูมีหนาทีค่รวามมั
ายงาน่นคงแห
หมายถึ
ง ผูมีหนาที่รายงานการทํ
ตามกฎหมายว
วยการป
องกัานย
หรือประกาศ ภายใต5)คณะมนตรี
งสหประชาชาติ
กําหนดใหเาปธุนรกรรม
ผูที่มีการกระทํ
าอันเปานดการก
อการร
และปราบปรามการฟอกเงิ
หรื
อการแพรขยายอาวุธที่มนีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล
ระงับการดํ
นการกั
บทรัพยและมี
สิน หมายถึ
ยักยาย หรือจําหนาญยญัซึต่งทรั
นิติบุคคล หรือองคก6)
ร ตามรายชื
่อทีา่ศเนิาลได
พิจารณา
คําสั่งใหง เการห
ปนบุาคมโอน
คลที่ถขาย
ูกกําหนดตามพระราชบั
ินี้ พยสิน
หรือเปลี่ยนสภาพใช5)ประโยชน
กระทําหมายถึ
การใดๆง ผูตมอีหทรั
ิน อันจะสงผลเปลี
่ยนแปลงต
อจํานวนาดมูวลยการป
คา ปริอมงกัาณน
ผูมีหนาหรื
ที่รอายงาน
นาพทีย่รสายงานการทํ
าธุรกรรม
ตามกฎหมายว
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรั
และปราบปรามการฟอกเงิ
น พยสินนั้น
7) ระงั
สํานับกการดํ
งาน หมายถึ
ง สํบานัทรักพงานป
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
านัอกจํงาน
6)
าเนินการกั
ยสินอหมายถึ
ง การหามโอน ขาย ยักยนาย(สํหรื
าหนปปง.)
าย ซึ่งทรัพยสิน
หรือเปลี่ย53นสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ
วรรคสามพยสินนั้น
ทําเลที่ตั้ง54หรืมาตรา
อลัก21/3
ษณะของทรั
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 7) สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)
53

มาตรา 21/3 วรรคสาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
พ.ศ. 2559 มาตรา 4
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4.1.2 หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก
1) การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรั พ ย สิ น ของบุ4.1.2
ค คลทีหน
่ ถู กากํทีา่ขหนด
น การดั
ต อไปนี
องบริดํษาัทเนิประกั
นวินงาศภั
ย ได้ โ ดยไม
แก ชั ก ช า หากตรวจพบชื่ อของบุ ค คลที่ ถูกกํ า หนดใน
55
ฐานขอมูลของตน 1) การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระงับการดํ
สินยของบุ
หรือหรืของผู
าการแทน
หรือ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูก(1)
กําหนดแล
ว ใหาบเนิริษนัทการกั
ประกับทรั
นวิพนยาศภั
ซึ่งเปคนคลที
ผูมีห่ถนูกากํทีา่รหนด
ายงาน
อเปนกระทํ
บุคคลที
่ครอบครอง
ตามคํ
หรือ่ ถของกิ
จการภายใต
ารครอบครอง
อควบคุ
นั้น ไมวาโดยตรงหรื
ทรั พ ยาสสัิ น่งของผู
ของบุนคั้นคลที
ู ก กํ า หนด
ดํ า เนิ นกการดั
ง ต อไปนีหรื
้ โ ดยไม
ชั กมชของผู
า หากตรวจพบชื
่ อของบุอคโดยอ
คลทีอ่ ถมู กกํ า หนดใน
55
(2) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ
ฐานขอมูลของตน
(3) ระงั
แจงบใหการดํ
สํานัากเนิงานทราบเกี
ที่เปนคคลที
หรือ่ถเคยเป
นลูกหรื
คาอซึของผู
่งอยูกในรายชื
่อบุคคลทีหรื่ถูกอ
(1)
นการกับทรั่ยพวกั
ยสบินผูของบุ
ูกกําหนด
ระทําการแทน
กําหนดาสัหรื
อผูทนี่มั้นี หรืหรืออเคยมี
าธุรกรรมกั
บผูนั้น
ตามคํ
่งของผู
ของกิกจารทํ
การภายใต
การครอบครอง
หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
2) การกํ
หนดนโยบายซึ
งการประเมิ
ง หรืปปง.
อแนวทาง
(2) าแจ
งขอมูลเกี่ยวกับ่งเป
ทรันพลายลั
ยสินทีก่ถษณ
ูกระงัอักบษร
การดําในเรื
เนิน่อการกั
บทรัพยสนินความเสี
ใหสํานัก่ยงาน
ทราบ
ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิให(3)มีการสนั
นแก่ยกวกัารก
ย และการแพร
ที่มีอานุ่อภบุาพทํ
าลาย
แจงใหบสสนุ
ํานันกทางการเงิ
งานทราบเกี
บผูอทการร
ี่เปน าหรื
อเคยเปนลูกขคยายอาวุ
า ซึ่งอยูใธนรายชื
คคลที
่ถูก
56
งสูง ตลอดจนกํ
หนดมาตรการอื
่จําเปบนผูนเพืั้น่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใตหัวขอดังนี้
กํลาหนด
หรือผูที่มี าหรื
อเคยมีการทําธุ่นรใดที
กรรมกั
(1) ากรณี
ผลิตภัณฑ ่งหรืเปอนบริ
การตกษณ
างๆอักของผู
ีหนา่อทีงการประเมิ
่รายงาน เพืน่อความเสี
สรางความมั
ไดวา
2) การกํ
หนดนโยบายซึ
ลายลั
ษร มในเรื
่ยง หรื่นอใจให
แนวทาง
ผลิ
ฑหเพืรือ่อบริ
ถูกใชบเปสนุนชนอทางการเงิ
งทางในการสนั
บสนุอนการร
ทางการเงิ
นแกการกขอยายอาวุ
การรายธทีและการแพร
ปฏิตบภััตณิใดๆ
ปอกงกัารนั
นมิ้นใหจะไม
มีการสนั
นแกการก
าย และการแพร
่มีอานุภาพทํขายาย
ลาย
56
อาวุ
มีอานุภาพทํ
าลายลางสูง ่นแต
่ทําใหสามารถตรวจพบได
ัวขอดัวงพร
นี้ อมกับ
ลางสูธงที่ตลอดจนกํ
าหนดมาตรการอื
ใดทีห่จากเกิ
ําเปนดขึเพื้น่อจะต
ปฏิบอัตงมีิใหมเาตรการที
ปนไปตามพระราชบั
ญญัตินี้ ภายใตโหดยเร็
มาตรการในการทุเลาความเสี
หายทีผ่อลิาจเกิ
หลืกอารต
นอยที
(1) ยกรณี
ตภัณดฑขึ้นหรืใหอเบริ
างๆ่สุด ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา
(2) กรณี
มีหนาที่รายงาน
ําเนินการดันงแกนี้ การกอการราย และการแพรขยาย
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไม
ถูกใชลเูกปคนาชของผู
องทางในการสนั
บสนุใหนดทางการเงิ
าหนดมาตรการเกี
้นตอนในการอนุ
ัติการรับลูกคาอยาโงเคร
ด และให
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสู(ก)
ง กํแต
หากเกิดขึ้นจะต่ยอวกังมีบมขัาตรการที
่ทําใหสมามารถตรวจพบได
ดยเร็งครั
ว พร
อมกับ
นําหลักเกณฑและวิเลาความเสี
ธีการในการตรวจสอบ
จริง่สเกีุด่ยวกับลูกคามากําหนดดวย
มาตรการในการทุ
ยหายที่อาจเกิเพืดขึ่อ้นทราบข
ใหเหลืออเท็นอจยที
(ข) ลกํูกาคหนดมาตรการเกี
วกับการดํ
(2) กรณี
าของผูมีหนาที่ร่ยายงาน
ใหดาําเนิเนินนการให
การดังขนีอ้ มูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนป(ก)
จจุบกํันาอยู
เสมอ และการใช
ดังกลาวเพื่อตรวจสอบลู
างสม่
ําเสมอ
หนดมาตรการเกี
่ยวกับขอขั้นมูลตอนในการอนุ
มัติการรับลูกกคคาาทัอย้งหมดอย
างเครงครั
ด และให
จนกว
ติคแวามสั
นธกับลูกคา รวมถึเพืงตรวจสอบกั
นําหลัากจะยุ
เกณฑ
ละวิธมีกพัารในการตรวจสอบ
่อทราบขอเท็บจบุจริคคลที
งเกี่ย่ขวกัอทํบาลูธุกรคกรรมแบบครั
ามากําหนดด้งวคราว
ย และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อ(ข)ทราบข
อเท็จจริงเกี่ยวกั่ยบวกั
ลูกบคการดํ
ามากําาเนิหนดด
วย ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
กําหนดมาตรการเกี
นการให
หนดมาตรการเกี
่ยวกัขบอการปฏิ
เสธการสร
างความสัมกพัคนาทัธท้งหมดอย
างธุรกิจางสม่
การไม
ทํ า
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนป(ค)
จจุบกํันาอยู
เสมอ และการใช
มูลดังกล
าวเพื่อตรวจสอบลู
ําเสมอ
ธุจนกว
รกรรม
รวมทั
การระงั
พยสินตามกฎหมายนี
าจะยุ
ติค้งวามสั
มพับนการดํ
ธกับลูากเนิคนา การกั
รวมถึบทรั
งตรวจสอบกั
บบุคคลที่ข้อทําธุรกรรมแบบครั้งคราว และใหนําหลักเกณฑ
ธุรกรรมทุ
นการดั
งนี้ วย
และวิธีการในการตรวจสอบ(3)เพืกรณี
่อทราบข
อเท็จกจริประเภท
งเกี่ยวกับใหลูดกําคเนิามากํ
าหนดด
(ก)
รกรรมทั
้งหมดของลู
คา รและบุ
คคลที่ขทอํา
(ค) กําหนดมาตรการเกี
หนดมาตรการเกี่ย่ยวกั
วกับบการตรวจสอบธุ
การปฏิเสธการสร
างความสั
มพันธทกางธุ
กิจ การไม
ทํธุรากรรม
ธุรกรรมแบบครั
้งคราวว
า เกีาเนิ่ยวข
อง หรื
ออาจเกี
วของกับการสนั
รวมทั้งการระงั
บการดํ
นการกั
บทรั
พยสิน่ยตามกฎหมายนี
้ บสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทํ
ลายลธาุรงสู
งหรือกไม
แมวาลูใหกคดาํ เนิ
และบุ
คคลที
(3) ากรณี
กรรมทุ
ประเภท
นการดั
งนี้่ขอทําธุรกรรมแบบครั้งคราวแตละราย จะมี
ขอมูลไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุค(ก)
คลทีกํ่ถาูกหนดมาตรการเกี
กําหนดก็ตาม ่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ
ทําธุรกรรมแบบครั้งคราววา เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
55
เพิ่งธอที
าง่มมาตรา
มาตรา
15 และมาตรา
แพรขยายอาวุ
ีอานุภ8,าพทํ
าลายล
างสูงหรือ17ไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบครั้งคราวแตละราย จะมี
56
เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18
ขอมูลไมตรงกั
บขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม
55
56

เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17
เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18
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(ข) กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด
(ข) กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
นวินอาจเกี
าศภัย่ยในฐานะตั
ษัทประกั
ยก็่ยจวข
ําตอองกั
งใหบคการสนั
วามรวบมมื
ิให
ในกรณีทนายหน
ี่พบวาธุราประกั
กรรมใด
วของหรือวแทนของบริ
มีเหตุอันควรเชื
่อไดวานวิมีนคาศภั
วามเกี
สนุอนในการปฏิ
ทางการเงิบนัตแก
เปนไปตามบทบั
ญญัติของกฎหมายดั
งกลธทีาวด
ยเชภนาพทํ
กัน าลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
การก
อการรายและการแพร
ขยายอาวุ
่มีอวานุ
กําหนด
5. พระราชบั
ติวิธนีพวินิจาศภั
ารณาคดี
ผูบริวโแทนของบริ
ภค พ.ศ. 2551
่แกไยขเพิ
ม ความรวมมือในการปฏิบัติให
นายหนญาญั
ประกั
ยในฐานะตั
ษัทประกัและที
นวินาศภั
ก็จํา่มตเติ
องให
ธุรกิจประกั
ยถือเปนธุรกิจงกล
บริากวด
ารประเภทหนึ
เปนไปตามบทบั
ญญัตนิขภัองกฎหมายดั
วยเชนกัน ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
บทบัญญญัญัติตของกฎหมายนี
้ประกอบด
วย 6พ.ศ.หมวด
บทเฉพาะกาล
5. พระราชบั
ิวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค
25511 และที
่แกไขเพิ่มโดยมี
เติม สาระสําคัญพอสรุปได ไดแก
1) คํานิยธุามสํ
าคัญทีน่เภักี่ยถืวขอเป
องน2)ธุรกิการฟ
งดวยวาจาโดยไม
ฐานเปนหนั
อ 3) อายุ
ดหยุนดภัอยูย
รกิจประกั
จบริกอารประเภทหนึ
่ง ดังนัต้นองมีขอหพิลัพกาทระหว
างผูงเสือาประกั
นภัยคกัวามสะดุ
บผูรับประกั
คาเสียภหายเพื
การลงโทษ
และ 5) การอุ
จึ4)งตกอยู
ายใตบ่อทบั
ญญัติของพระราชบั
ญ57ญัทตธรณ
ิฉบับนีและการฎี
้ดวย กา
5.1 ญคําญันิตยิขามสํ
าคัญที่เกี่ย้ปวขระกอบด
อง ไดวแยก 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก
บทบั
องกฎหมายนี
โภคองหมายถึ
ง องดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู
1) คํานิยามสํ1)
าคัญคดีที่ผเกีูบ่ยริวข
2) การฟ
(1) คดีแพและ
งระหว
งผูบริทโธรณ
ภค หรืและการฎี
อผูมีอํานาจฟ
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ
5) าการอุ
กา องคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
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ผูบริโภค 5.1
หรือสมาคมอื
่นใดที
มครองผู
คํานิยามสํ
าคัญ่คณะกรรมการคุ
ที่เกี่ยวของ ได
แก บริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย
เนื่อหมายถึ
งมาจากการบริ
โภคสินคาหรือบริการ
1) คดีผูบริอัโนภค
ง
(2) คดีแพงระหว
ตามกฎหมายเกี
วกัอบผูความรั
บผิดอตงคดี
อความเสี
นคาที่ไมปลอดภั
ย
(1)
างผูบริโภค่ยหรื
มีอํานาจฟ
แทนผูยบหายที
ริโภค่เกิอัดนขึได้นจากสิ
แก คณะกรรมการคุ
มครอง
(3)่นใดที
คดีแ่คพณะกรรมการคุ
งที่เกี่ยวพันกันมกัครองผู
บคดีในสองข
อขกางต
ผูบริโภค หรือสมาคมอื
บริโภคให
ารรันบรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
(4) คดี
ที่มีกฎหมายบัญโภคสิ
ญัติในหคใชาวหรืิธีพอิจบริารณาตามพระราชบั
ญญัตินี้
หรือหนาที่ตามกฎหมาย
อันแเนืพ่องงมาจากการบริ
การ
2) ผูบ(2)ริโภค
ง ผูบริโภคตามกฎหมายว
มครองผู
และให
คดีแหมายถึ
พงตามกฎหมายเกี
่ยวกับความรับผิาดดตวยการคุ
อความเสี
ยหายทีบ่เริกิโดภค
ขึ้นจากสิ
นคหามายความรวมถึ
ที่ไมปลอดภัย ง
ผูเสียหายตามกฎหมายเกี
่ยวกัแพบงความรั
บผินดกัตนอกัความเสี
ยหายทีอ่เขกิาดงตขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
(3) คดี
ที่เกี่ยวพั
บคดีในสองข
3) ผูป(4)ระกอบธุ
หมายถึงญญัผูตปิใหระกอบธุ
กิจตามกฎหมายวาญดญัวยการคุ
คดีแพรงกิทีจ่มีกฎหมายบั
ใชวิธีพิจรารณาตามพระราชบั
ตินี้ มครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึ
่ยวกับความรัาบดผิวดยการคุ
ตอความเสี
ยหายที
กิดขึและให
้นจากสิหนมายความรวมถึ
คาที่ไมปลอดภัยง
2) ง ผูผูบปริระกอบการตามกฎหมายเกี
โภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายว
มครองผู
บริโ่เภค
ดผูเวสียยหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
เมื
ารณาจากคํ
ามแลวง คดีผูผปูบระกอบธุ
ริโภคเปนรคดี
พิพาทกันทางแพ
างผูมครองผู
บริโภคกับริบโผูภคและให
ประกอบ
3) ่อผูพิปจระกอบธุ
รกิจานิยหมายถึ
กิจตามกฎหมายว
าดงวระหว
ยการคุ
ธุหมายความรวมถึ
รกิจ หรือในทางกลั
น ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟ่ยอวกังผูบบความรั
ริโภคได
น สวนคดี
ใดจะเป
ผูบรินโคภคนั
ง ผูบปกัระกอบการตามกฎหมายเกี
บผิเหมื
ดตอนกั
ความเสี
ยหายที
่เกิดขึน้นคดี
จากสิ
าที่ไ้นมปประธาน
ลอดภัย
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ศาลอุ
ท
ธรณ
จ
ะเป
น
ผู
ว

น
ิ
จ
ิ
ฉั
ย
ชี
ข
้
าด
โดยคํ
า
วิ
น
จ
ิ
ฉั
ย
ของประธานศาลอุ
ท
ธรณ
ใ
ห
เ
ป
น
ที
ส
่
ด
ุ
ดวย
ขอ่อพิพิพจาทตามสั
ญญาประกั
นภัยวเปคดี
นคดี
โภคดนวคดี
ย ดัพงิพคําทกั
าวินิจนฉัทางแพ
ยตอไปนี
้ างผูบริโภคกับผูประกอบ
เมื
ารณาจากคํ
านิยามแล
ผูบผริูบโริภคเป
งระหว
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณ
จะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด58
57
พระราชบั
ติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภคนภัพ.ศ.
3 วย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้
ขอพิญพญัาทตามสั
ญญาประกั
ยเป2551
นคดีมาตรา
ผูบริโภคด
58
เพิ่งอาง มาตรา 8

57
58

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3
เพิ่งอาง มาตรา 8
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ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เรื่อง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 3ตัคดี
ริโภคหมายความว
คดีแพงระหวางผู
บริโภคหรื
ผูมผีอูบํารินาจฟ
องคดี
บริโภคตามมาตรา
19
วอยผูบางที
่ 2.18 คําวินิจฉัาย(1)
ของประธานศาลอุ
ทธรณ
เรื่อง อคดี
โภค เป
นคดีแททนผู
ี่ผูเอาประกั
นภัยเปนโจทก
หรื
ตามกฎหมายอื
ประกอบธุ
รกิรจับซึผิ่งดพิตามสั
พาทกัญนญาประกั
เกี่ยวกับสินทภัธิยหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
ฟอองเรี
ยกรองจําเลย่นผูกัรบั ผูประกั
นภัย ให
สินคาหรือคํบริ
(3) คดีที่เกี่ยวพัทนธรณ
กับคดี
าม (1) หรืตามพระราชบั
อ (2) ไดความตามคํ
งหรือคําให
าเลยเป
าวิกนาร
ิจฉัและ
ยของประธานศาลอุ
ที่ ต61/2551
ญญัติวิธาีพฟิจอารณาคดี
ผูบกริารว
โภคา จํพ.ศ.
2551น
นิมาตรา
ติบุคคลมี
วัตผถุูบปริระสงค
ประกอบกิาจการรั
บประกั
นภัยาจึงผูงบถือริโไดภคหรื
วา จํอาผูเลยเป
นผูใหอบงคดี
ริกแารและเป
ผูประกอบธุรกิ19จ
3 คดี
โภคหมายความว
(1) คดี
แพงระหว
มีอํานาจฟ
ทนผูบริโนภคตามมาตรา
สหรืวอนโจทก
เปนผูรับ่นประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกันนเกีภัย่ วกั
กรณี
เอาประกันภันยเนืไว่อแงมาจากการบริ
กจําเลย จึงถือโภค
วา
ตามกฎหมายอื
กับผูประกอบธุ
รกิจซึ่งพิพปาทกั
บสิผทูเธิอาประกั
หรือหนานทีภั่ตยามกฎหมายอั
ผูสินเอาประกั
นภักยารเปและ
นผูใชบ(3)ริการและเป
นผูนบกัริบโคดี
ภคตสัามญญาประกั
ภัยทีได่ทคําขึวามตามคํ
้นระหวาางจํฟาอเลยกั
อาประกั
จึงเปน
คาหรือบริ
คดีที่เกี่ยวพั
(1) หรือน(2)
งหรือบคํผูาเให
การวานจํภัายเลยเป
สันิญ
ประกอบธุ
รกิจ กับจการรั
ผูบริโบภค
เมื่อนผูภัเยอาประกั
ค วามตาย
โจทกเปนนผูผูปรระกอบธุ
ับ ประโยชน
ติบญาระหว
ุคคลมีวัตาถุงผู
ประสงค
ประกอบกิ
ประกั
จึงถือไดนวภัายถึจํงาแก
เลยเป
นผูใหบโดยมี
ริการและเป
รกิจ
มาเรี
ย
กร
อ
งให
จ
ํ
า
เลยชดใช
ค

า
สิ
น
ไหมทดแทน
โดยอาศั
ย
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
และจํ
า
เลยปฏิ
เ
สธไม
ย
อมชดใช
โ
ดยอ
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวาาง
เปนกรณีนเภัขยาขเปอนยกเว
เลยไมตอนงรัผูบบผิริโดภค
ตามสั
ญาประกันนภัภัยยทีคดี
เกี่ยวพั
นกัานเลยกั
กับขบอผูพิเพอาประกั
าทตามสันภัญยญาที
ผูวาเอาประกั
ผูใชนบทีริ่จกําารและเป
สัญญญาประกั
่ทํานขึี้จ้นึงระหว
างจํ
จึงเป่ทนํา
างผูปาระกอบธุ
รกิจกัรบกิผูจบกัริบโผูภค
โภคตามพระราชบั
ญัติวิธีพิ จโดยมี
ารณาคดี
2551
สัขึ้นญระหว
ญาระหว
งผูประกอบธุ
บริเป
โภคนคดีเมืผ่อูบผูริเอาประกั
น ภัยถึงแกญค วามตาย
โจทกผูบเปรินโภค
ผูรับพ.ศ.
ประโยชน
มาตรา
มาเรียกร3 อ(3)งใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอาง
วา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดี
นี้จึงเกี่ยวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทํา
59
องดรวกิยวาจาโดยไม
หลัผกูบฐานเป
นหนังสือ การฟ
่ยวกับประกั
ยนั้นพ.ศ.
ประมวล
ขึ้นระหว5.2
างผูปการฟ
ระกอบธุ
จกั บผูบริโ ภคตเปองมี
นคดี
ริโภคตามพระราชบั
ญ ญัอตงคดี
ิวิธีพเิ จกีารณาคดี
ผูบนริ โภัภค
2551
กฎหมายแพ
มาตรา 3 (3)งและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกั5.2
นได การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ59 การฟองคดีเกี่ยวกับประกันภัยนั้น ประมวล
การฟ
องคดีนั้นอาจจะกระทํ
อเปนลายลั
อักษรก็อชืได่อจากฝ
ถาเปนาการฟ
เจาอพนั
กฎหมายแพ
งและพาณิ
ชยบัญญัติใหาตดอวยวาจา
งมีหลักหรื
ฐานเป
หนังสืกอษณ
ลงลายมื
ยที่ตอองรังดบวผิยวาจา
ดถึงจะฟ
งรอกงานคดี
งกันได
ก็แตจะทํ
นทึอกงคดี
รายละเอี
ยดถอยคําธตีพางๆ
เปนลายลั
อักษรว แล
บรอง
เมื่อานํการบั
ามาฟ
ตามกฎหมายวิ
ิจารณาคดี
ผูบกริษณ
โภคแล
ไมจวํให
าตโอจทก
งมีหลลังนามรั
กฐานเป
นหนังสือดังกลาวก็สามารถ
60
ฟองรองกั5.3
นได อายุความสะดุดหยุดอยู หากมีการเจรจาในเรื่องคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรัการฟ
บผิดตามกฎหมายกํ
าหนดให
ารนับอายุ
วามในการฟ
องคดี
สะดุไดดหยุ
 ไมนับอตงดอวไปจนกว
องคดีนั้นอาจจะกระทํ
าดกวยวาจา
หรือคเป
นลายลักษณ
อักษรก็
ถาดเปอยูนการฟ
ยวาจา เจาการเจรจานั
าพนักงานคดี้น
จะได
ยกเลินกทึไปกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง
ก็จะทํถาูกการบั
61
5.4 อายุ
คาเสีคยวามสะดุ
หายเพื่อดการลงโทษ
หากปรากฏว
า ผูรับ่องค
ประกั
ยเจตนาเอาเปรี
ยบ หรืนอภัจงใจทํ
เกิดความ
5.3
หยุดอยู60 หากมี
การเจรจาในเรื
าเสีนยภัหายระหว
างผูเอาประกั
ยกับผูารับใหประกั
นภัย
เสี
หาย
ใสใจตอความเสี
ยหายที
่จะเกิบอายุ
ดขึ้นคแก
ผูเอาประกัอนงคดี
ภัยสหรื
าฝ าไมฝนความรั
บผิดชอบในฐานะผู
ที่จยะต
องรัหรื
บผิอดไมตามกฎหมายกํ
าหนดให
การนั
วามในการฟ
ะดุอดกระทํ
หยุดอยู
ับตอไปจนกว
าการเจรจานั้นมี
อาชี
อธุรกิกจไปอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีขึ้นสูศาล และศาล
จะไดพถหรื
ูกยกเลิ
ตัดสินใหผ5.4
ูรับประกั
ภัยเปน่อฝการลงโทษ
ายแพคดีต61องรัหากปรากฏว
บผิดชดใชคาาเสี
ูเอาประกันภัยยหรื
อผูอเสีจงใจทํ
ยหายนั
ศาล
คาเสีนยหายเพื
ผูรยับหายให
ประกันแภักยผเจตนาเอาเปรี
บ หรื
าให้น เกิดใหความ
มีเสีอยําหาย
นาจสัหรื
่งใหอไม
ผูรใับสประกั
นภัยจายค
าเสียหายเพื
่มขึน้นภัยจากจํ
นวนคาาฝเสีาฝยนหายที
่แทบจผิริดงชอบในฐานะผู
ที่ศาลกําหนดไดมี
ใจตอความเสี
ยหายที
่จะเกิด่อขึ้การลงโทษเพิ
นแกผูเอาประกั
หรือากระทํ
ความรั
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีขึ้นสูศาล และศาล
ตัดสินใหผ59ูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาล
20ยหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้น จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได
มีอํานาจสั60่งเพิให่งผอาูรงับมาตรา
ประกั10นภัและมาตรา
ยจายคาเสี
61

เพิ่งอาง มาตรา 14
เพิ่งอาง มาตรา 42

59

เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20
เพิ่งอาง มาตรา 14
61
เพิ่งอาง มาตรา 42
60
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ตามที่ เห็ น สมควร ทั้ ง นี้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก ารณ ต า งๆ เช น ความเสี ย หายที่ ผู เ อาประกั น ภั ย หรื อผู เสี ย หายได รั บ
ผลประโยชนที่ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย
าหนดค
ยหายเพื
ศาลมีอํายนาจกํ
ไมเกินนภัสองเท
าเสียหาย
ตามที่ เห็การกํ
น สมควร
ทั้ งานีเสี้ โ ดยคํ
า นึ ง ถึ่องการลงโทษดั
พฤติ ก ารณ ตงกล
 า งๆาวเช นใหความเสี
หายทีา่หนดได
ผู เ อาประกั
ย หรื อาผูของค
 เสี ย หายได
รั บ
ทีผลประโยชน
่แทจริงที่ศาลกํ
แตนถาภัคยาไดเสีรยับหายที
่แทจริงที่ศาลกํนาหนดมี
หาหมื่ผู่นรับบาท
นาจกําหนด
ที่ผาูรหนด
ับประกั
สถานะทางการเงิ
ของผูรจับํานวนเงิ
ประกันนภัไมยเกินการที
ประกัใหนศภัาลมี
ยไดอบํารรเทาความ
คเสีายเสีหายที
ยหายเพื
ไมเกิ่ผนูเอาประกั
หาเทาของค
เสียอหายที
่แทจริสงวทีนในการก
่ศาลกําหนด
่เกิด่อขึการลงโทษได
้น ตลอดจนการที
นภัยาหรื
ผูเสียหายมี
อใหเกิดความเสียหายดวย
62
5.5
การอุ
ท
ธรณ
และการฎี
ก
า
สํ
า
หรั
บ
คดี
ผ
บ

ู
ริ
โ
ภคที
ม
่
ท
ี
น
ุ
ทรั
พ
ย
ท
่
ี
พ
นในชัไม้นเกิอุนทธรณ
กินหาาหมื
บาท
การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกํิพาาทกั
หนดได
สองเทไมาเของค
เสี่นยหาย
คูทีค่แวามไม
ทธรณ
อเท็จ่แจริทจงได
ทจริงทีส่ศามารถอุ
าลกําหนด
แตใถนป
าคญาเสีหาข
ยหายที
ริงอทีีก่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
ทั้งนี่อ้ การลงโทษได
ในคดีผู บริโ ภคจะสิ
ด เพี
ย งชั้นาเสีอุทยหายที
ธรณเท่แทานัจริ้ นงทีเว่ศนาลกํ
เสียาแต
คาเสียหายเพื
ไมเกิน้นหาสุเท
าของค
หนดศ าลฎี กาอาจจะมี ความเห็ นสมควรเป น
62
อยางอื่น 5.5 การอุทธรณ และการฎีกา สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหมื่นบาท
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก
ทั้งนี้ ในคดีผู บริโ ภคจะสิ้น สุด เพีย งชั้น อุทธรณเทานั้ น เวน เสีย แตศ าลฎี กาอาจจะมี ความเห็ นสมควรเป น
อยางอื่น

62

เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52

62

เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52
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เรื่องที่ 2.4
ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.4
สัญญาประกั
ยเปนสัญญ
ญาระหว
างผูเอาประกั
ลักษณะสํ
าคัญนภัของสั
ญาประกั
นภัยนภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝายตางตอบแทนกันดวย

การที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทน หากมีวินาศภัย
หรือเหตุอยางอื่นตามที่ตกลงกันไวเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีลักณะสําคัญ กลาวคือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพืสั่อญการเสี
่ยงโชค
่ยงภัายงผู3)เอาประกั
เปนสัญนญาที
นไดเสีายยต4)างตอบแทนกั
เปนสัญญาทีนด่ตวอยง
ญาประกั
นภัหรื
ยเปอเพื
นสั่อญการเสี
ญาระหว
ภัยกั่ผบูเผูอาประกั
รับประกันนภัภัยตยอซึงมี่งทัส้งวสองฝ
อาศัย่ผความสุ
จริตนเปภันยอย
างยิ่ง 5)าระเบี
เปนสั้ยญประกั
ญาทีน่ผภัูรับยประกั
นภัยรจะชดใช
นจริหากมี
ง และวิน6)าศภั
เปนย
การที
ูเอาประกั
ตกลงจะชํ
ให และผู
ับประกันคภัาสิยนก็ไหมทดแทนตามความเป
จะชดใชคาสินไหมทดแทน
สัญอญาที
ยงานของรั
กํากับนดูไวแลเกิและต
องมีหลักฐานเป
งสือาจึคังญจะฟกลอางรวคือองบั1)งคัเป
บคดี
หรื
เหตุอ่หยนาวงอื
่นตามที่ตฐกลงกั
ดขึ้นในอนาคต
โดยมีนลหนั
ักณะสํ
นสัไญด ญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย 3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตอง
1.
นสัญญาต
อาศัเป
ยความสุ
จริตเปานงตอบแทน
อยางยิ่ง 5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปน
861 นกัหนั
บมาตรา
862องร
บัญองบั
ญัตงิไคัวบเกีคดี่ยวกั
สัญญาที่หประมวลกฎหมายแพ
นวยงานของรัฐกํากับงดูและพาณิ
แล และตชอยงมีมาตรา
หลักฐานเป
งสือจึงจะฟ
ไดบคูสัญญาประกันภัยซึ่งมี
หนาที่ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไว ดังนี้
อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช
1. เปนสั“มาตรา
ญญาตา861
งตอบแทน
เงินจํานวนหนึ
่งใหในกรณีวินาศภั
ยหากมีขชึ้นย มาตรา
หรือในเหตุ
่นในอนาคตดั
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
861อยกัาบงอืมาตรา
862 บั่งญไดญัรตะบุ
ิไวไเกีวใ่ยนสั
วกัญบคูญาสัญและในการนี
ญาประกันภั้บยุคซึคล
่งมี
อีหนกคนหนึ
ง
่
ตกลงจะส
ง
เงิ
น
ซึ
ง
่
เรี
ย
กว
า
เบี
ย
้
ประกั
น
ภั
ย
”
าที่ตางตอบแทนซึ่งกั และกันไว ดังนี้
กษณะนี
“มาตรา 862
861 ตามข
อันวอาความในลั
สัญญาประกั
นภัยนั้ ้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช
าวใานกรณี
“ผูรับวประกั
ย” ทขาึ้นนหมายความว
ญาฝายซึ่งตกลงจะใช
าสิญนญา
ไหมทดแทนหรื
งิน
เงินจํานวนหนึ่งคํให
ินาศภันยภัหากมี
หรือในเหตุอยาาคูงอืส่นัญในอนาคตดั
่งไดระบุไวใคนสั
และในการนีอ้บใชุคเคล
ให
อีจํากนวนหนึ
คนหนึ่ง่งตกลงจะส
งเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย”
คํ
า
ว
า
เอาประกั
นภัย” ทกษณะนี
านหมายความว
า คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
“มาตรา 862“ผูตามข
อความในลั
้
า บุาคคลผู
ะพึงได
รับ่งคตกลงจะใช
าสินไหมทดแทนหรื
อรับจํานวนเงิอนใช
ใชเใงิหน
คําวา “ผู
“ผูรรับับประโยชน
ประกันภั”ย”ทาทนหมายความว
านหมายความว
คูสัญจญาฝ
ายซึ
คาสินไหมทดแทนหรื
จํานวนหนึ่งให อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”
กลาวคืคําอวสัาญ“ผูญาประกั
ญาสองฝายระหว
อาประกั
ภัยฝายหนึงเบี
่งกั้ยบประกั
ผูรับประกั
เอาประกันภันยภัเป
ย”นสัทญานหมายความว
า คูาสงผู
ัญเญาฝ
ายซึ่งนตกลงจะส
นภัย นภัยอีกฝายหนึ่ง
โดยฝายผูเอาประกั
ภัยรมีับหประโยชน
นาที่ชําระเบี
ประกันภัยใหแากบุฝคายผู
ประกั
่ฝายผูรับอประกั
ภัยก็มนีหใชนใาหที่
คําวาน“ผู
” ท้ยานหมายความว
คลผูรับจะพึ
งไดนรภัับยคาและโดยที
สินไหมทดแทนหรื
รับจํานนวนเงิ
ตางตอบแทนดอนึ
วยการชดใช
คานสินภัไหมทดแทนให
แกผูเอาประกั
หรือผูรับประโยชน
่งผูเอาประกั
ยและผูรับประโยชน
นั้น จะเปนนภับุยคคลคนหนึ
่งคนเดียวกัแนลก็วไแต
ด”กรณี หากวามีวินาศภัย
ดังที่ตกลงกั
ในระหวานงทีภัย่สเป
ัญญาประกั
นภัยนัา้นยระหว
มีผลบัางงผู
คับเอาประกั
อยู นภัยฝายหนึ่งกับผูรับประกันภัยอีกฝายหนึ่ง
กลนาไว
วคืเกิอดสัขึญ้นญาประกั
นสัญญาสองฝ
โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกฝายผูรับประกันภัย และโดยที่ฝายผูรับประกันภัยก็มีหนาที่
2.
เปนสัญญาเพื
่อการเสีค่ยาสิงโชค
หรือเพื่อการเสี
่ยงภัย นภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี หากวามีวินาศภัย
ตางตอบแทนด
วยการชดใช
นไหมทดแทนให
แกผูเอาประกั
เนืน่อไว
งจากการเสี
่ยงโชคางทีหรื่สัญอการเสี
่ยงภันภัย ยหมายถึ
ง ความไม
ดังที่ตกลงกั
เกิดขึ้นในระหว
ญาประกั
นั้นมีผลบั
งคับอยู แนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่
อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา
ขางตน่อโดยจะให
วามคุมหรื
ครองเฉพาะภั
ยที่ย่เกิงภั
ดจากอุ
2.
เปน861
สัญญาเพื
การเสี่ยคงโชค
อเพื่อการเสี
ย บัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่
เนื่องจากการเสี่ยงโชค หรือการเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่
อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 861 ขางตน โดยจะใหความคุมครองเฉพาะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่
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ผูเอาประกันภัยมาซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดขึ้นมาก็ได เผื่อเอาไว เพราะ
ถาจะรอใหความเสี่ยงภัยมาถึงใกลตัว แลวคอยไปซื้อประกันภัย ผูรับประกันภัยคงไมยอมรับประกันภัยใหได ครั้นภายหลังทําสัญญาประกันภัยแลว ในแงของผูรับประกันภัย อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ไมเกิดขึ้นมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน
ความเสี
ดขึ้ นบมาแล
ว ่ยกงภั
อนที
่จ ะมาทํา สั่งญอาจเกิ
ญาประกั
ภัยเกิถึดงขึแม
ผูรับไดประกั
นภัย ยอมรั
ผูเอาประกัแตนหภัากได
ยมาซืม้อีประกั
นภัยยหายเกิ
ก็เพื่อรองรั
ความเสี
ยในอนาคตซึ
ดหรือนไม
้นมาก็
เผื่อเอาไว
เพราะบ
ครองยอคนหลั
งให่ยงภัและเพิ
เอาประกั
มิอาจได
ความคุ
มครองได
ถคุามจะรอให
วามเสี
ยมาถึ่งงมารั
ใกลบตทราบภายหลั
ัว แลวคอยไปซืง ้อผูประกั
นภัยนผูภัรยับก็ประกั
นภัรยับคงไม
ยอมรั
บประกันเนืภั่อยงจากไม
ใหได ครัเข้นาลักษณะเพื
่ยงภัยนหรื
เสี่ยวงโชคดั
กลารวของสั
นภัยความเสียหายเกิดขึ้นมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ภายหลั
งทํา่อสัการเสี
ญญาประกั
ภัยอแล
ในแงขงองผู
ับประกัญนญาประกั
ภัย อาจจะมี
ไมเกิดขึ้นมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน
ตัแตวอย
างที่ม2.19
คําพิยพหายเกิ
ากษาศาลฎี
กา เรืว่อกง อวินที
นาศภั
ยที่อาจเกิ
ขึ้นในอนาคต
อาประกั
ย เปบน
หากได
ี ความเสี
ดขึ้ นมาแล
่จ ะมาทํ
า สัญดญาประกั
น ภัย ถึเปงนแมคดีผทูรับี่ผูเประกั
นภันยภัยอมรั
ฟองเรีอยนหลั
กรองงจํใหาเลย
ผูรับ่งประกั
ภัย ใหรับผิดตามสั
ญญาประกั
าหรับรวิับนความคุ
าศภัยทีม่เกิครองได
ดขึ้นมาแล
อนหนาเวัขนา
คุโจทก
มครองย
และเพิ
มารับนทราบภายหลั
ง ผูเอาประกั
นภันยก็ภัมยิอสําจได
เนืว่อกงจากไม
ญญาประกั
นภั่ ยงภั
นั้นยเอง
ลัทํกาสัษณะเพื
่อการเสี
หรือเสี่ยงโชคดังกลาวของสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอมาวันที่
24 กรกฎาคม
บัติเหตุคําพิผูพเอาประกั
นภัยกขอให
ออกกรมธรรม
ประกันเปภันยคดีเมืท่อี่ผวัูเนอาประกั
ที่ 27 กรกฎาคม
ตัวอยาเกิงทีดอุ่ 2.19
ากษาศาลฎี
า เรื่อผงูรวิับนประกั
าศภัยนทีภั่อยาจเกิ
ดขึ้นในอนาคต
นภัย เปน
โดยให
ม
ี
ผ
ลย
อ
นหลั
ง
ไปถึ
ง
วั
น
ที
่
22
กรกฎาคม
กรณี
เ
ช
น
นี
้
ผู

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ไม
ต

อ
งรั
บ
ผิ
ด
ในสั
ญ
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น
ภั
ย
ในส
วนที
โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกั สําหรับวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลวกอนหน
าวัน่มี
เพืน่อภัรับยประกั
ทํวัตาถุสัปญระสงค
ญาประกั
นั้นเองนวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา
หมายถึงคํวิานพิาศภั
ยที่อาจเกิกดาที
ขึ้น่ ในอนาคตหลั
งจากวันทํปาระกั
สัญนญา
วินาศภัสยิ้นทีอายุ
่เกิดเขึมื่อ้นวัแล
ยไมนไทีด่
พากษาศาลฎี
2513/2518 กรมธรรม
ภัยรถยนต
นทีว่ จะเอามาประกั
11 กรกฎาคม ตนอภัมาวั
แมกกรกฎาคม
รมธรรมประกั
ายุการประกั
นภัยยผอูรับนหลั
งเปนนภัวัยนออกกรมธรรม
ที่ 22 กรกฎาคม
หาทําให
24
เกิดนอุบภััตยิเจะระบุ
หตุ ผูเออาประกั
นภัยขอให
ประกั
ประกันกภัอยนเกิเมืด่อวิวันาศภั
ที่ 27ย ก็กรกฎาคม
ผูเอาประกั
ยมีสงิทไปถึ
ธิเรียงวักรนอทีงให
ูรับประกันกรณี
ภัยใชเชคนาเสี
โดยให
มีผลยนอภันหลั
่ 22ผกรกฎาคม
นี้ ยผูหายตามกรมธรรม
รับประกันภัยไมตอนงรัั้นบไดผิไดมในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา
3. เปนงสัญ
ยตองมีสวนได
เสียนทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได
หมายถึ
วินญาที
าศภัย่ผทีูเอาประกั
่อาจเกิดขึน้นภัในอนาคตหลั
งจากวั
ประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
บัญงญั
แมกรมธรรม
ประกันภัยจะระบุงและพาณิ
อายุการประกั
นภัยย863
อนหลั
เปตนิววัานที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให
“อันนภัสัยญมีสญาประกั
ยนั้ผนูรถับาประกั
ผู เอาประกั
ด มีสว นได เสี ยในเหตุ
ผูเอาประกั
ิทธิเรียกรนอภังให
นภัยใชนคภัายเสีมิยไหายตามกรมธรรม
นั้นทไดี่ปไระกั
ม นภัย ไว นั้นไซร ทา นวา ยอม
ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”
นวา่ผกฎหมายดั
ําหนดให
3. เปนสัจะเห็
ญญาที
ูเอาประกังนกลภัายวได
ตอกงมี
สวนไดผูเเอาประกั
สีย นภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว
สัญญาประกั
นภัยที่ทํากันมานั้นงจะไม
กอใหชเยกิดมาตรา
ผลผูกพั863
นระหว
ประมวลกฎหมายแพ
และพาณิ
บัญาญังคูติวสาัญญากันขึ้นเลย
การที
ในเหตุทนี่เอาประกั
นั้น เหมายถึ
ง การที
่ผูเอาประกั
ยมีคทวามสั
“อันสั่ผญูเอาประกั
ญาประกันนภัภัยยมีนัส้วนนได
ถาเผูสี เยอาประกั
ภัยมิ ได มนีสภัวยนได
สี ยในเหตุ
ที่ป ระกั
นภัย ไว นนั้นภัไซร
า นวมาพัยอนมธ
ทางกฎหมายเกี
่ยวขออยงกัางหนึ
บวัต่งถุอย
ที่เาอาประกั
ไม
ผูกพันคูสัญญาแต
งใด” นภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดขึ้นแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําให
ผูเอาประกั
นภัยไดรงักล
บความเสี
หายทางการเงิ
นจากเหตุ
การณ
เชนเสีเจยาในเหตุ
ของบทานจะได
จะเห็
นวา กฎหมายดั
าวไดกํายหนดให
ผูเอาประกั
นภัยจะต
องมีนสั้นวนได
ี่ประกันรภัับยความเสี
มิฉะนั้นยหาย
แลว
ทางการเงิ
น
ที
จ
่
ะต
อ
งทํ
า
การซ
อ
มแซมบ
า
นของตนที
่
ถ
ู
ก
ไฟไหม
ใ
ห
ก
ลั
บ
คื
น
สู

ส
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น
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สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันขึ้นเลย
ของผูเอาประกั
ยไดถูกคนร
นตน ทดังี่เอาประกั
นั้น ภายหลั
าสัญญาประกั
ยแลว ผูนรับภัประกั
นภัยมก็พัจะมี
การที่นผูเภัอาประกั
นภัยายลั
มีสกวเอาไป
นไดเสียเปในเหตุ
นภังยจากทํ
นั้น หมายถึ
ง การทีน่ผูเภัอาประกั
ยมีความสั
นธ
ภาระผูกพันในการทํ
าสินไหมทดแทนให
แกกผารณ
ูเอาประกั
นภัยตามสัดญขึญาประกั
ยนั้นๆ นภัยนั้นแลว จะ
ทางกฎหมายเกี
่ยวขาอหน
งกับาทีวัต่ชถุดใช
ที่เคอาประกั
นภัย ถามีเหตุ
ที่คุมครองใดเกิ
้นแกวัตถุนทภัี่เอาประกั
เหตุผูเทอาประกั
ี่กฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยตองมีสวนนได
เสียในเหตุ
ภัยไวานจะได
ก็เพื่อทีร่จับะหลี
กเลี่ยยงมิหาย
ให
สงผลทําให
นภัายหนดให
ไดรับความเสี
ยหายทางการเงิ
จากเหตุ
การณทนี่ไดั้นเอาประกั
เชน เจานของบ
ความเสี
สัญญาประกั
นการพนั
นขันตอ เพราะหากผู
ยไมมีสงเดิ
วนได
เสีอยรถยนต
ในเหตุทคี่เันอาประกั
นภัยนแลภัยว
ทางการเงิ
นทีน่จภัะตยมีอลงทํักษณะดั
าการซงอเชมแซมบ
านของตนที
่ถูกไฟไหมใหเอาประกั
กลับคืนสูนสภัภาพดั
ม หรื
ที่เอาประกั
ก็เทากัเอาประกั
บวาผูเอาประกั
ไมไาดยลั
รับกความเสี
ง เวลาเมื
่อเกิดาอุสับญัตญาประกั
ิภัยแกวัตถุนทภัี่เยอาประกั
ยของบุ
่น
ของผู
นภัยไดนถภัูกยคนร
เอาไป ยเปหายอย
นตน าดังแท
งนั้นจริภายหลั
งจากทํ
แลว ผูรนับภัประกั
นภัคยคลอื
ก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ
เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอื่น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ซึ่งตนไมมีความเกี่ยวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอื่นนั้นโดยเร็ว
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย
ซึ่งตนไมมีความเกี่ยวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
อยางทีางแรงจู
่ 2.20 งคํใจที
าพิพ่จากษาศาลฎี
ญญาทีย่ผหายแก
ูเอาประกัวัตนถุภัทยี่ไตดอเงมี
สวนไดนเสีภัยยของบุ
เปนคดีคทคลอื
ี่ผูเอาประกั
นภัยว
เทานั้น ซึตั่งวอาจสร
ะพยายามทํกาาใหเรืเ่อกิงดสัความเสี
อาประกั
่นนั้นโดยเร็
เปนยงเพื
โจทก
ฟองงเรี
ยกรองจําเลย
ย ใหรรับับกลัผิดบตามสั
ญญาประกัานสัภัญยญาประกันภัย
เพี
่อหวั
ผลประโยชน
หรือผูเงิรับนประกั
ชดใชทนี่จภัะได
คืนมาจากการทํ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณทโี่ จทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา
ประกันภัตัยวกัอย
บจําางที
เลยผู
รับคํประกั
ภัย กอนโจทก
าหนเสีายยของบริ
ขายรถเป
่ 2.20
าพิพนากษาศาลฎี
กา เรืช่อํางระราคารถยนต
สัญญาที่ผูเอาประกัโดยมี
นภัยตตัวอแทนจํ
งมีสวนได
เปนคดีทษี่ผัทูเผูอาประกั
นภันย
ผูชนําโจทก
ระคาฟเบีองเรี
้ยประกั
ชื่อนโจทก
เปรนับผูผิเดอาประกั
นภัย เพื่อนให
เป
ยกรอนงจํภัยาเลยและระบุ
ผูรับประกั
ภัย ให
ตามสัญญาประกั
ภัยเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทก
บริษัทผูขายรถยนต
จําเลยยอมทราบดี
วา ทโจทก
สัญญากัจากบริ
บจําเลยตามกรมธรรม
คําพิกพับากษาศาลฎี
กาที่ 7332/2555
พฤติการณ
โี่ จทกเปซนื้อคูรถยนต
ษัทผูขายรถยนตปซึระกั
่งไดนทภัํายสัโจทก
ญญา
เป
น
ผู
ม

ส
ี
ว

นได
เ
สี
ย
ในรถยนต
ท
เ
่
ี
อาประกั
น
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ย
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ง
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อ
ง
ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
4. เปานงโจทก
สัญญาที
ยความสุจําจเลยย
ริตเปอมทราบดี
นอยางยิว่งา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
ระหว
กับบริ่ตษอัทงอาศั
ผูขายรถยนต
และพาณินชภัยยไดจึบงมีัญอญัําตนาจฟ
ิเรื่องความสุ
เปนผูมีสวประมวลกฎหมายแพ
นไดเสียในรถยนตทงี่เอาประกั
อง จริตอยางยิ่งไว ดังนี้
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน
ยอมอาศั
พหรือยมรณะของเขานั
ดี รูาองยิ
ยูแ่งลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
4.
เปนสัยญความทรงชี
ญาที่ตองอาศั
ความสุจริตเป้นนก็อย
ประกันภัยประมวลกฎหมายแพ
ใหเรียกเบี้ยประกันภังยและพาณิ
สูงขึ้นอีกชยหรืไดอบใหัญบญัอกป
ไมยอมทํจาริสัตญอยญาางยิหรื่งไว
อวาดัรูงอนียู้ แลวแถลงขอความนั้นเปนความ
ติเรื่อดงความสุ
เท็จไซร ท“มาตรา
านวาสัญ865
ญานัถ้นาในเวลาทํ
เปนโมฆียาะสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน
มิไดใชสิทธิพบหรื
อกลอมรณะของเขานั
างภายในกําหนดเดื
วันนทีเสี่ผูรยับไมประกั
ภัยทราบมู
ลอันงซึจะบอกล
างไดจกูงใจผู
็ดี หรืรับอ
ยอมอาศัถยาความทรงชี
้นก็อดนหนึ
ี รูอยู่งแนัลบวแต
ละเว
เปดนเผยข
อความจริ
่งอาจจะได
มิไดใชนสภัิทยธิให
นั้นเรีภายในกํ
าหนดห
าสิทาสัธิญนั้นญาเปนหรือันอวระงั
ประกั
ยกเบี้ยประกั
นภัายปสูงนัขึบ้นแต
อีกวันหรืทํอาสัใหญบญาก็
อกปดดี ทไมายนวอมทํ
ารูอบยูสิแ้นลไปวแถลงขอความนั้นเปนความ
866
ผูรนับโมฆี
ประกั
เท็จไซร ทมาตรา
านวาสัญ
ญานัถ้นาเป
ยะนภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จถก็าดมิี หรื
นนั้น หากใช
ความระมั
ดั่งวจะพึ
ตวิญูลชอันก็
ดี ทานใหาฟงได
งวกา็ดสัีญหรืญาอ
ไดใอชควรจะได
สิทธิบอกลรูเาชงภายในกํ
าหนดเดื
อนหนึด่งระวั
นับงแต
ันที่ผงูรคาดหมายได
ับประกันภัยแทราบมู
นจะบอกล
รณ” าหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป
มินัไ้นดเปใชนสอัิทนธิสมบู
นั้นภายในกํ
สําหรับ สั866
ญญาประกั
ภัยกํนาภัหนดให
นหน าทีง่ขดัองผู
น ภัย865
เวลาขอเอาประกั
จะตองเปดเผยน
มาตรา
ถาผูรับนประกั
ยไดรูขเอปความจริ
่งกลเาอาประกั
วในมาตรา
นั้นก็ดี หรือรูวานภัขยอแถลงความเป
ขอความจริ
อันอเปควรจะได
นสาระสํราูเชคันญนัที้น่ตนรั
บรูมคาวามระมั
และจะตดอระวั
งไมงแดัถลงข
ความนั้นเปนแเท็ตวจิญซึู่งจะส
ขนาดทํ
มื่อ
ความเท็
จก็ดงี หรื
หากใช
่งจะพึองคาดหมายได
ชนก็งดผลถึ
ี ทางนให
ฟงวาาสัใหญเญา
น ภั ยรได
นัผูร้นั บเปประกั
นอันสมบู
ณ”รับ รู แล ว ตกลงเข ารั บ ประกั น ภั ย ดว ยเบี้ ยประกั นภั ย เพิ่ มสู ง ขึ้ น หรื อถึ งขนาดปฏิ เสธไม ย อมรั บ
ประกันภัยสํเลย
ขอความจรินงภันัย้นกํผูารหนดให
ับประกัเนปภันยหน
จะมิาทีได่ขสองผู
อบถามกั
บผูเอาประกั
นภัยก็ตาม นภัยจะตองเปดเผย
าหรัถึบงสัแม
ญญาประกั
เอาประกั
น ภัยเวลาขอเอาประกั
หากผู
นภัยาได
นภัยโดยไม
ทราบว
เอาประกั
ดขงอผลถึ
ความจริ
ง หรืาอใหแถลง
ขอความจริ
ง อันรับเปประกั
นสาระสํ
คัญตทีกลงรั
่ตนรับบประกั
รูมา และจะต
องไม
แถลงขา อผูความนั
้นเปนภันยเท็ไดจปซึกป
่งจะส
งขนาดทํ
เมื่อ
ขผูอรั บความเท็
จ
อั
น
เป
น
สาระสํ
า
คั
ญ
ดั
ง
กล
า
ว
ผลทางกฎหมายทํ
า
ให
ส
ญ
ั
ญาประกั
น
ภั
ย
นั
น
้
ตกเป
น
โมฆี
ย
ะ
โดยให
ส
ิ
ท
ธิ
แ
ก
ผ
ประกั น ภั ย ได รับ รู แล ว ตกลงเข ารั บ ประกั น ภั ย ดว ยเบี้ ยประกั นภั ย เพิ่ มสู ง ขึ้ น หรื อถึ งขนาดปฏิ เสธไม ย อมรัูรับบ
ประกันนภัภัยยเลย
ซึ่งมารั
บทราบภายหลั
งภายในเวลาที
าหนด
ประกั
ถึงแม
ขอความจริงนัง้นสามารถบอกล
ผูรับประกันภัยาจะมิ
ไดสอบถามกั่กบฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยเพื
ก็ต่อามทําใหสัญญาประกันภัยนั้น
ตกเปนโมฆะในท
ยที่สุดนได
ขอบความจริ
เปนสิท่งราบว
ที่ผูรับาประกั
นภัยรูนอยูภัแยลไดวปหรื
ได หากใช
วาม
หากผูรับาประกั
ภัยเวไดนตแต
กลงรั
ประกันงภันัย้นโดยไม
ผูเอาประกั
กปอดควรจะรู
ขอความจริ
ง หรือคแถลง
ดระวังตามสมควรในการประกอบวิ
พของตน สัญญาประกั
ภัยนั้นก็คนงมี
งคับสมบู
ขระมั
อความเท็
จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาวชาชี
ผลทางกฎหมายทํ
าใหสัญนญาประกั
ภัยผนัลบั
้นตกเป
นโมฆีรณยะตามปกติ
โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสตััญวอย
ญาเป
งและพาณิ
ยมาตรางที865
นั้น ตาอคังเป
งซึ่งผูนเภัอาย
างทีน่ โมฆี
2.21ยะคําตามประมวลกฎหมายแพ
พิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรั
บรูถึงขอชความจริ
่เปนสาระสํ
ญ เปนขนอคดีความจริ
ที่ผูเอาประกั
ประกั
นภัยฟรูอองเรี
ยูแยลกรววอางจํจะเป
จูงใจให
นภัยเรีญยญาประกั
กเบี้ยประกั
เปนโจทก
าเลย นผูเหตุ
รับประกั
นภัยผูรใหับรประกั
ับผิดตามสั
นภัยนภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
5. เปนนภัสัยญรูอญาที
ภัยจจะชดใช
นไหมทดแทนตามความเป
ประกั
ยูแล่ผวูรวับา ประกั
จะเปนนเหตุ
ูงใจใหผคูรับาสิประกั
นภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูนงจริ
ขึ้นงอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
เพื่อจํ่ผาูรนวนวิ
นาศภั
แทจริง คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง
5. เปนสั(1)ญญาที
ับประกั
นภัยอัยนจะชดใช
(2) เพื่อความบุบสลายอั
นเกิดแก
รัพยสิน877
ซึ่งไดบัเญอาประกั
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชยทมาตรา
ญัติวา นภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด
ความวินาศภั
ย 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
“มาตรา
(3)
จายยอัอันแท
สมควรซึ
(1) เพื่อบรรดาค
จํานวนวิานใชาศภั
จริง ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ
อั(2)นจํเพื
านวนวิ
นาศจริ
งนั้น ทนาเกิ
นให
ตีรทาคา
และในเวลาซึ
วินาศภัยจนััด้นการตามสมควรเพื
ไดเกิดขึ้น อนึ่งจํา่อนวนเงิ
่อความบุ
บสลายอั
ดแก
รัพยณสินสถานที
ซึ่งไดเ่อาประกั
นภัย่งไวเหตุเพราะได
ปองปนด
ซึความวิ
่งไดเอาประกั
นาศภัยนภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น
ท(3)านหเพืา่อมมิ
ใหคิดคาาใชสินจไหมทดแทนเกิ
ไปกว
จํานวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
ภัยไว นภัยไวนั้น มิใหวินาศ
บรรดาค
ายอันสมควรซึน่งได
เสียาไปเพื
่อรักษาทรั
พยสินซึ่งนเอาประกั
เวลาเกิ
ดวินนาศภั
ยดังงนัที้น่ตกลงกั
ึ้นมาณสัสถานที
ญญาประกั
นภัยกําหนดให
ับประกั
่ประเมิ
นมูลคนา
อันจํานวนวิ
าศจริ
ทานใหนไว
ตีรขาคา
่และในเวลาซึ
่งเหตุวผินูราศภั
ยนั้นนไดภัยเกิมีดหขึน้นาทีอนึ
่งจํานวนเงิ
ความเสี
ยหายทีน่ภัแทยไว
จรินงั้นและชดใช
ไหมทดแทนตามความเสี
ยหายที
งนั้นใหแรกาคาเช
ผูเอาประกั
ซึ่งไดเอาประกั
ทานใหสันคนิาษสินฐานไว
กอนวาเปนหลักประมาณอั
นถู่แกทตจอริงในการตี
นวานัน้ ภัย หรือผูรับ
ประโยชนทตาอนห
ไปาทัมมิ้งนีให้ โดยมี
เพื่อใหผนูเไปกว
อาประกั
ภัยกลันบซึคื่งเอาประกั
นสูสภาพดันภังเดิ
คิดคาจสิุดนประสงค
ไหมทดแทนเกิ
าจํานนวนเงิ
ยไวมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ขึ้นมาเลยเวลาเกิ
และเพืด่อวิปนอาศภั
งกันยมิดัใงหทีส่ตัญกลงกั
ญาประกั
ยมีสสัภาพเสมื
อนหนึ
การพนัผนูรขัับนประกั
ตอ ดนวยการมาแสวงหากํ
นไวขนึ้นภัมา
ญญาประกั
นภั่งยเปกํานหนดให
ภัยมีหนาที่ประเมิานไรจาก
มูลคา
การประกั
ภัย ่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ความเสียนหายที
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
วอยางที
ง ผูรับประกั
องชดใชนคขัานสิตนอไหมทดแทนตามความเสี
ยหาย
ขึ้นมาเลยตัและเพื
่อป่ อ2.22
งกันมิคํใาหพิสพัญากษาศาลฎี
ญาประกันภักยา มีเรืส่อภาพเสมื
อนหนึน่งภัเปยนตการพนั
ดวยการมาแสวงหากําไรจาก
แท
จริง เปนนภัคดี
การประกั
ย ที่บุคคลภายนอกผูเสียหาย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัย และจําเลยที่ 2 ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คํตัาวพิอยพาากษาศาลฎี
4888/2558กา จํเรืาเลยที
เปนผูนทภัํายละเมิ
ดตอโจทก
ละเปนผูเอาประกันภัยโดยทํ
งที่ 2.22 คํกาาที
พิพ่ ากษาศาลฎี
่อง ผู่ รับ1 ประกั
ตองชดใช
คาสินแไหมทดแทนตามความเสี
ยหายา
สัแทญจญาประกั
นกับจําเลยที่ เ2สียเพืหาย
่อคุมเปครองความรั
คคลภายนอกรวมถึ
งความเสี
หายตาอเลยที
ชีวิต ่ ร2างกาย
ริง เปนนคดีภัยทค้ี่บําุคจุคลภายนอกผู
นโจทกฟอบงเรีผิดยตกรออบุงจํ
าเลยที่ 1 ผูเอาประกั
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และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ (1) เพื่อจํานวนวินาศภัยแทจริง...”
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
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ญาประกั
น
ภั
ย
หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี
หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย
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มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย โดย
ฝาฝนมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท”
แมสัญญาประกันภัยจะเปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบ แตก็มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป เนื่องดวยเปนขอสัญญาที่
มีการกําหนดสาระสํ
คัญษไวัทลใดออกกรมธรรม
วงหนาในรูปแบบของกรมธรรม
ระกันภัย โดยที่ฝาหรื
ยผูอรแนบท
ับประกัายกรมธรรม
นภัยเปนผูก ปําระกั
หนดขึ
มาตรา 90 าบริ
ประกันภัย หรือปเอกสารประกอบ
นภั้นยมาแต
โดย
ฝฝาาฝยเดี
ย
ว
ดั
ง
นั
้
น
กฎหมายจึ
ง
กํ
า
หนดมาตรการควบคุ
ม
เพื
่
อ
ให
เ
กิ
ด
ความเป
น
ธรรมแก
ผ

ู
เ
อาประกั
น
ภั
ย
หรื
อ
บุ
ค
คลที
นมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” ่
เกี่ยวของแม
โดยให
แบบและข
นภัยแตรวมทั
นภัย่
สัญญาประกั
นภัอยความของกรมธรรม
จะเปนสัญญาที่ไมมปีรระกั
ูปแบบ
ก็มีลัก้งเอกสารประกอบหรื
ษณะของสัญญาสําเร็อจแนบท
รูป เนืา่อยกรมธรรม
งดวยเปนขปอระกั
สัญญาที
้ยประกัานคัภัญยไวตอลงได
นชอบจากนายทะเบี
นักงานคณะกรรมการกํ
งเสริ้นมาแต
มการ
มีและอั
การกํตาราเบี
หนดสาระสํ
วงหนรับาความเห็
ในรูปแบบของกรมธรรม
ประกัยนนภัยสําโดยที
่ฝายผูรับประกันภัยเปากันบผูและส
ก ําหนดขึ
นภัย (คปภ.)
ยกอน หากผูรับประกัมนเพืภั่อยให
ออกกรมธรรม
นภัยผิผดูเอาประกั
ไปจากแบบ
อขออบุความที
ฝประกอบธุ
ายเดียว รกิดัจงประกั
นั้น กฎหมายจึ
งกําเสีหนดมาตรการควบคุ
เกิดความเปปนระกั
ธรรมแก
นภัยหรืหรื
คคลที่่
ได
ับอนุ
ัติจากนายทะเบี
น หรือกระทั่งออกกรมธรรม
ระกัน้งภัเอกสารประกอบหรื
ยโดยที่ยังไมไดรับออนุ
มัติ าก็ยกรมธรรม
ไมอาจยกมาเป
เกี่ยรวข
องมโดยให
แบบและขอยความของกรมธรรม
ประกันภัยปรวมทั
แนบท
ประกันนเหตุ
ภัย
ปฏิ
เ
สธความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต
อ
ผู

เ
อาประกั
น
ภั
ย
ผู

ร
ั
บ
ประโยชน
หรื
อ
บุ
ค
คลภายนอกผู

เ
สี
ย
หายได
ทั
้
ง
ยั
ง
ต
อ
งโทษปรั
บ
สู
ง
สุด
และอัตราเบี้ยประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ไม
เกินสามแสนบาทอี
ประกอบธุ
รกิจประกันกภัดยวย(คปภ.) เสียกอน หากผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยผิดไปจากแบบ หรือขอความที่
้ หากขอยสันญญานั
้นยังมีล่งออกกรมธรรม
ักษณะที่เอาเปรีปยระกั
บ หรืนอภัไมยโดยที
เปนธรรมแก
ญาอี
่ง ศาลก็มีอนํานาจ
ไดรับอนุมนอกจากนี
ัติจากนายทะเบี
หรือกระทั
่ยังไมไดครูสับัญอนุ
มัตกิ ฝก็าไยหนึ
มอาจยกมาเป
เหตุ
ตรวจสอบ
และปรั
บ
ลดให
ม
ี
ผ
ลเท
า
ที
่
เ
กิ
ด
ความเป
น
ธรรมต
อ
คู

ส
ั
ญ
ญาฝ
า
ยนั
้
น
ได
ดั
ง
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ว

า
ด
ว
ยข
อ
สั
ญ
ญาที
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหายได ทั้งยังตองโทษปรับสูงสุด่
ไม
ธรรม พ.ศ. 2540
ไมเเปกินนสามแสนบาทอี
กดวซึย่งบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้
“ขอตกลงในสั
ญญาระหว
บผูป่เระกอบธุ
อวิชาชีคพูสัญหรืญาอี
อในสั
ญาสํ่งาเร็ศาลก็
จรูปมหรื
อใน
นอกจากนี
้ หากข
อสัญญานัางผู
้นยับงมีริโลภคกั
ักษณะที
อาเปรียบรกิหรืจการค
อไมเปานหรื
ธรรมแก
กฝญายหนึ
ีอํานาจ
สัญญาขายฝากที
ใหผูปมระกอบธุ
า หรื
อวิชาชีอพคูสหรื
ผูกําาหนดสั
าเร็จรูปญหรืญัอตผูิวาซดื้อวฝากได
ย บ่
ตรวจสอบ
และปรั่ทบําลดให
ีผลเทาทีร่เกิกิจดการค
ความเป
นธรรมต
ัญอญาฝ
ยนั้นไดญดัญาสํ
งพระราชบั
ยขอสัเญปรีญาที
คูไมสเัญปนญาอี
กฝาพ.ศ.
ยหนึ2540
่งเกินสมควร
สัญญาที4่ไมวรรคหนึ
เปนธรรม่งและวรรคสอง
และใหมีผลบังดัคังบนีได
ธรรม
ซึ่งบัญญัเปตนิไวขใอนมาตรา
้ เพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีเทานั“ข้น อตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
ในกรณีท่ที่มํีขาให
อสงสั
ใหตีความสั
ญาสําาเร็หรื
จรูปอไปในทางที
ฝายซึญ่งญาสํ
มิไดเาปเร็นผูจกรูปําหนดสั
าเร็จรูเปปรี
นั้นย”บ
สัญญาขายฝากที
ผูปยระกอบธุ
รกิจญการค
วิชาชีพ หรื่เปอนผูคุกณําแก
หนดสั
หรือญผูซญาสํ
ื้อฝากได
สัญญาประกั
นภัยเกิ
มีคําเสนอ
สนองถูมกีผตลบั
องตรงกั
้งสองฝาย โดยอาจ
คูสัญญาอีอนึ
กฝ่งายหนึ
่งเกินสมควร
เปดนขึข้นอเมื
สัญ่อญาที
่ไมเปนและคํ
ธรรมาและให
งคับไดนเระหว
พียงเทางคู
าทีส่เปัญนญาทั
ธรรมและพอสมควรแก
เกิ
ดขึเ้นทได
กรณี
านัด้นวยวาจาก็ได เพียงแตกฎหมายกําหนดหามมิใหฟองรอง หากปราศจากหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของคูสัญญาฝ
ายที
บผิยด ใหหรืตอีคตัวามสั
วแทนของฝ
ดังที่บัญญั่เตปิไนวคุในประมวลกฎหมายแพ
ชย ามาตรา
ในกรณี
ที่ม่ตีขอองรัสงสั
ญญาสําาเร็ยนั
จรู้นปไปในทางที
ณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกงําและพาณิ
หนดสัญญาสํ
เร็จรูปนั867
้น”
วรรคแรกวอนึา ่ง สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยอาจ
สัญญาประกั
ยนัก้นฎหมายกํ
ถามิไดมาีหหนดห
ลักฐานเป
งใดอยางหนึ่งลงลายมื
อชืน่อหนั
ฝายที
องรับผิดอหรืชื่ออ
เกิดขึ้นได“อั
ดวนยวาจาก็
ได เพีนยภังแต
ามมินใหหนั
ฟองสืงรอออย
ง าหากปราศจากหลั
กฐานเป
งสื่ตอลงลายมื
ลายมืสอัญชื่อญาฝ
ตัวแทนของฝ
เปนอสํตัาวคัแทนของฝ
ญ ทานวาาจะฟ
หาไดไม”
ของคู
ายที่ตองรัาบยนั
ผิด้นหรื
ยนั้นอดังรงอทีงให
่บัญบญัังตคัิไบวคดี
ในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชย มาตรา 867
หลั
ก
ฐานเป
น
หนั
ง
สื
อ
ที
่
ต

อ
งลงลายมื
อ
ชื
่
อ
ของคู

ส
ั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
ฝ
า
ยที
่
ต

อ
งรั
บ
ผิ
ด
หรื
อตัวแทนของฝายนั้น ใน
วรรคแรกวา
กรณีที่ผูเ“อั
อาประกั
นภัยจะฟนอภังรยนัอ้นงใหถาผมิูรไับดประกั
ภัยรับนผิหนั
ด อาจเป
ประกั
นภัย หรื
เบี้อย
นสัญญาประกั
มีหลักนฐานเป
งสืออยนากรมธรรม
งใดอยางหนึ
่งลงลายมื
อชือ่อใบเสร็
ฝายทีจ่ตรัอบงรัเงิบนผิคดาหรื
ประกั
ขณะที่ในกรณี
ที่ผนูรสํับาประกั
ภัยตไมองรั
ลายมือนชืภั่อยตัก็วไดแทนของฝ
ายนั้นเป
คัญ ทนาภันวยจะฟ
าจะฟองร
องรองให
องใหผูเบอาประกั
ังคับคดีหนาได
” บผิด อาจเปนใบคําขอเอาประกันภัย
หรือเอกสารยื
ยันการสั
ภัยก็ได อชื่อของคูสัญญาประกันภัยฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ใน
หลักนฐานเป
นหนั่งทํงาสืประกั
อที่ตอนงลงลายมื
างไรก็นดี ภัปยจจะฟ
จุบันอในคดี
ที่คูสผัญูรับญาประกั
เรียกรนอกรมธรรม
งระหวางกัปนระกั
นั้นนจัภัดยเปหรื
นคดี
ผูบริโภค
กรณีที่ผูเอย
อาประกั
งรองให
ประกันนภัภัยยรับฟผิองคดี
ด อาจเป
อใบเสร็
จรับจึเงิงไมนคจําาตเบีอ้ยง
อาศัยหลั
่เปนหนั่ในกรณี
งสือดังทกลี่ผูราับวอีประกั
กตอนไปภัยดัจะฟ
งที่กําอหนดไว
ติวิธีพิจารณาคดี
ประกั
นภักยฐานที
ก็ได ขณะที
งรองใหในมาตรา
ผูเอาประกั10นภัวรรคแรก
ยตองรับผิของพระราชบั
ด อาจเปนใบคํญาญัขอเอาประกั
นภัย
ผูหรืบอริเอกสารยื
โภค พ.ศ.น2551
ซึ
ง
่
บั
ญ
ญั
ต
ว
ิ
า

ยันการสั่งทําประกันภัยก็ได
“บทบั
ญญัดตี ปิแจหจุงบกฎหมายที
ใหนิติกรรมใดต
งมีหเรีลัยกกรฐานเป
นหนัางกั
งสืนอนัลงลายมื
่อฝผายที
องรัจึบงผิไมดจจึําตงจะ
อยางไรก็
ันในคดีที่ค่บูสังัญคับญาประกั
นภัยฟอองคดี
องระหว
้น จัดเปอนชืคดี
ูบริโ่ตภค
อง
ฟอาศั
องรยหลั
องบักงฐานที
คับคดี่เปไดนนหนัั้น งมิสืใอหดันงํากล
มาใช
บ
ง
ั
คั
บ
แก
ผ
บ

ู
ริ
โ
ภค
ในการฟ
อ
งร
อ
งบั
ง
คั
บ
ให
ผ
ป

ู
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
ชํ
า
ระหนี
”
้
าวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา
“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี”้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 130

2/28/2563 BE 9:09 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-75

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-75

ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่องใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียตัดต
างๆ
หมายเลขทะเบี
ยนและรายละเอี
ยดอืจ่นรัเกี
รถยนต
นภักยฐานเป
ทุนประกั
วอย
างทีคื่ อ2.23
คําพิพากษาศาลฎี
กา เรื่องใบเสร็
บเงิ่ยนวกัคบาเบี
้ยประกัที่เนอาประกั
ภัย คือ หลั
นหนันงสืระยะเวลา
อ เปนคดี
ประกั
น
ทั
้
ง
ระบุ
ห
มายเลขของกรมธรรม
ด

ว
ย
ดั
ง
นี
้
ใบเสร็
จ
รั
บ
เงิ
น
ค
า
เบี
้
ย
ประกั
น
ภั
ย
ดั
ง
กล
า
วย
อ
มเป
น
หลั
ก
ฐานเปน
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
หนังสือทีคํ่จาะฟ
องบังคับคดี
กัน่ ได
พิพองร
ากษาศาลฎี
กาที
2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
อยาหงทีมายเลขของกรมธรรม
่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎี
กรมธรรม
ประกั
ภัย้ยประกั
คือ หลันกภัฐานเป
ประกัน ทัตั้งวระบุ
ดวยกาดังเรืนี่อ้ งใบเสร็
จรับเงิ
นคานเบี
ยดังกลนหนั
าวยงสืออมเปนหลักฐานเปน
พิพองร
ากษาศาลฎี
กาที
1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต
หนังสือทีคํ่จาะฟ
องบังคับคดี
กัน่ ได
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ
สัคํญาพิญาประกั
นภัยเกิกดาที
ขึ้น่ เมื1564/2525
่อมีการแสดงเจตนาทํ
าคํไาดเสนอคํ
าสนองถูกงตนิอตงตรงกั
ก็มิไดหมายความว
ขอ
พากษาศาลฎี
กฎหมายมิ
กําหนดแบบแห
ิกรรมสัน ญแตญาประกั
นภัยไว เพีายมีงแต
สับัญงคัญาอยู
าสนองที
งสืบอผิเทดาหรืนั้อนตัเพราะถ
มีปอระโยชน
บใหมเีหฉพาะในคํ
ลักฐานเปานเสนอและคํ
หนังสือลงลายมื
อชื่อ่ทฝําาเปยทีน่ตหนัองรั
วแทนเปานเปสํนาคัเชญนนัมิ้นฉยะนัอมไม
้น จะฟ
งรองใหอบยังาคังใดที
บคดี่
กฎหมายจะบั
ญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
มิได
หนังสืออยูสัแญลญาประกั
ว
นภัยเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
กรมธรรม
ป
ระกั
นภั ย คือาสนองที
หลั กฐานเป
หนังงสืสืออเทเกีา่ ยนัวกั
บข อสัญาญาและเงื
น ภัยอยซึา่งงใดที
ผูรั บ่
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคํ
่ทําเปนนหนั
้น เพราะถ
เปนเชนนั้น่ อนไขการประกั
ยอมไมมีประโยชน
ประกันภัยลงลายมื
นภัย
กฎหมายจะบั
ญญัตอิใหชืผ่อูรมอบให
ับประกัไวนแภักยผตูเออาประกั
งสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว
กรมธรรมป ระกันภั ย คือ หลั กฐานเปน หนัง สือเกี่ ยวกั บข อสัญ ญาและเงื่ อนไขการประกัน ภัย ซึ่ง ผูรั บ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.5
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
เรื่องที่ 2.5
สัด
ญญาประกั
นภัยจะเกิ
ดขึด้นของสั
และมีผลบั
งญาประกั
คับไดตอเมื่อเปน
นไปตามบทบั
ญญัติของกฎหมายเช
นเดียวกับสัญญา
การเกิ
และการสิ
น
้
สุ
ญ
ภั
ย
และอายุ
ค
วาม
อื่นทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ

ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น และมีผลบังคับไดตอเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเชนเดียวกับสัญญา
เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
อื่นทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันขึ้นมาได เรื่องอายุความตามที่กฎหมาย
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
กําหนดจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
ของสัญญาประกันภัย
ขอพิพาทขึ้นสูศาลของคูสัญญานั้นได
เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันขึ้นมาได เรื่องอายุความตามที่กฎหมาย
1.
การเกิงมีดคของสั
ภัยากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
กําหนดจึ
วามสําญคัญญาประกั
ไมยิ่งหยอนนกว
ยเป
นนิ้นตได
ิกรรม63สองฝาย อันเกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ
ขอพิพาทขึสัญ้นสูญาประกั
ศาลของคูนภัสัญ
ญานั
เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
พิ1.จ ารณาคํ
เสนอนัญ้ นญาประกั
จนเป น ที่ พนอใจแล
การเกิดาของสั
ภัย ว ผูรับ ประกัน ภัยก็ตอบตกลงดวยการทํา นิติกรรมคําสนองไปยังผูขอเอา
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถู
กตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดขึ้น และมีผลผูกพันทาง
สัญญาประกันภัยเปนนิติกรรม63สองฝาย อันเกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
เชนกัน
พิจ ารณาคํา เสนอนั้ นจนเป น ที่ พอใจแล ว ผู รั บ ประกัน ภั ย ก็ ต อบตกลงด วยการทํ า นิติ กรรมคํ าสนองไปยัง ผู ข อเอา
ในทางปฏิบัติ บอยครั้งที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีขั้นตอนการดําเนินการหลายครั้งกวาจะได
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดขึ้น และมีผลผูกพันทาง
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุท่ีขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเรื่องเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
เชนกัน
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายครั้ง ครั้นทุกอยางเปนที่สรุปใน
ในทางปฏิบัติ บอยครั้งที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีขั้นตอนการดําเนินการหลายครั้งกวาจะได
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม
เกิดขึ้น แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดขึ้นมาได
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุท่ีขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเรื่องเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายครั้ง ครั้นทุกอยางเปนที่สรุปใน
การทํานิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
เรียกวา เปนการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนอง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดสองประเภท ดังนี้
เกิดขึ้น แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดขึ้นมาได
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น
การทํ
านิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
63
อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149 นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
เรี
ยกวกนิาติสเปัมพันนการแสดงเจตนาคํ
บคํ่ยานแปลง
สนองโอนสงวน
ซึ่งสามารถจํ
การผู
ธขึ้นระหวางบุคคล เพืา่อเสนอกั
จะกอ เปลี
หรือระงัาแนกออกได
บซึ่งสิทธิ สองประเภท ดังนี้
63

อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149 นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
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1.1 การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง
เมื่ อบุ คคลผูมี คํา เสนอทํ า ออกไปแล ว ผูมี คํ าสนองสามารถตอบรั บคํ าเสนอนั้น ได ทั นที หรื อภายในกํ าหนดเวลาที่
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้
1.1 การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง
“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
เมื่ อบุ คคลผูมี คํา เสนอทํ า ออกไปแล ว ผูมี คํ าสนองสามารถตอบรั บคํ าเสนอนั้น ได ทั นที หรื อภายในกํ าหนดเวลาที่
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอยางอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้
มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ
“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
เวลาที่บงไว
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท
มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอยางอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก
มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย”
เวลาที่บงไว
หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time)64 ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน ครั้นเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย”
ก็เกิดขึ้นทันที ณ เวลานั้นสถานที่น้ัน ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็64กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13
หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน ครั้นเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา
ก็เกิดขึ้นทันที ณ เวลานั้นสถานที่น้ัน ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก
จังหวัดมุ กดาหาร ขอเสนอเอาประกัน ภัยรถยนต คันพิ พาทกับ ตัวแทนของจําเลยประจํา จังหวัดอุ บลราชธานี
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลาประกัน
โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
จังหวัดมุ กดาหาร ขอเสนอเอาประกัน ภัยรถยนต คันพิ พาทกับ ตัวแทนของจําเลยประจํา จังหวัดอุ บลราชธานี
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลาประกัน
ตองถือวา การประกันภัยรายนี้ไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
เมื่อรถยนตคันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้
ตองถือวา การประกันภัยรายนี้ไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524
เมื่อรถยนต
64 คันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง
64

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.
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1.2 การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้
1.2.1 การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชน1.2
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โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้
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มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือ
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ษณะอั
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ับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในระบบขอมูลของผูเอาประกันภัยแลว แตถามีการสงคําสนองนั้นผานระบบขอมูลอื่นกอน
ัญญา ่ผสัูเญอาประกั
ญาเปนนนิภัตยิกได
รรมสองฝ
หลายฝายเสมอ
สัญญาประกันภั1.3.1
ยจะเกิตดอขึงมี
้นเมืค่อูสเวลาที
เรียกขอามูยลหรื
นั้นอจากระบบข
อมูลอืโดยที
่น ่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมที1.3
่เรียกว
“คําเสนอ”
อีกฝาายหนึ
่งก็แสดงเจตนาทํ
านิาตงไรก็
ิกรรมที
กวา “คํนาภัสนอง”
ตอบรั
กลับมา ดังนั้น
ลักาษณะอั
นเปนสาระสํ
คัญของสั
ญญาทั่วไป อย
ดี สั่เญรียญาประกั
ยจะมีผลบั
งคับบทางกฎหมายได
สัตญ
ญาฝายเดียววจึยลังไม
อาจเกินดเป
ขึ้นนได
เพราะเป
ยงการทํานนิเดีติยกวกั
รรมคํ
องประกอบด
กษณะอั
สาระสํ
าคัญ น3เพีประการเช
บสัาญเสนอฝ
ญาทัว่ าไปยเดีดังยนีว้ แตไมมีอีกฝายหนึ่งทํานิติกรรม
ตอบสนองกลับ1.3.1
มาแตปตระการใด
องมีคูสัญญา สัญญาเปนนิติกรรมสองฝาย หรือหลายฝายเสมอ โดยที่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นอกจากนี
้ คูสัญญาทุ
ายจะต
งเปนบุคคลผูามนิีคตวามสามารถในการทํ
าสัญญาตามกฎหมายด
นิติกรรมที่เรียกวา “คําเสนอ”
อีกฝกาฝยหนึ
่งก็แอสดงเจตนาทํ
ิกรรมที่เรียกวา “คําสนอง”
ตอบรับกลับมาวยดังเชนั้นน
เป
ตัวแทนที
มอบอํ
านาจ
เปนบุคนคลล
ละลายานิผูตเยาว
คนไร
ความสามารถ
หรืไอมผูมวีอิกีกลจริ
ต เป่งนทํตานนิตดัิกงทีรรม
่ได
สัญนญาฝ
ายเดีย่ไดวจึรับงไม
อาจเกิ
ดขึ้นและไม
ได เพราะเป
เพียมงการทํ
ิกรรมคํ
าเสนอฝ
ายเดียว แต
ฝายหนึ
บัตอบสนองกลั
ญญัติไวในประมวลกฎหมายแพ
บมาแตประการใด งและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ความสามารถของบุ
คคล การนั
เปนโมฆี
ะ” องเปนบุคคลผูมีความสามารถในการทําสัญญาตามกฎหมายดวย เชน
นอกจากนี
้ คูสัญ้นญาทุ
กฝายยจะต
นภัยและไม
จึงเปนเสัปญนญาสองฝ
ยระหวาผูงผูเยาว
เอาประกั
ยกับผูรับประกั
แมจตะมีเปผูรนับตประโยชน
เปนตัวแทนที่ไดสัรญับญาประกั
มอบอํานาจ
บุคคลลมาละลาย
คนไรนคภัวามสามารถ
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อ
ประโยชน
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดแวกย
บุความสามารถของบุ
คคลภายนอก” เพราะผู
รับประโยชน
เขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จะ
คคล การนั
้นเปนโมฆีมิไยดะ”
ไดรับคาสินไหมทดแทน
หรืนอภัจํยาจึนวนเงิ
่ตกลงกันาไวยระหว
จากผูาเงผู
อาประกั
นภันยภัมาเท
ตราบใดที
ูรับจประโยชน
ซึ่งเปน
สัญญาประกั
งเปนสันญทีญาสองฝ
เอาประกั
ยกับาผูนัร้นับประกั
นภัย ่ผแม
ะมีผูรับประโยชน
บุเปคนคลภายนอกยั
ะรับเอาสินทสั ธิญนญาสามฝ
ั้นตอผูรับาประกั
ย ยผูกว
เอาประกั
ภัยในฐานะคู
สัญญา
บุ ค คลอื่ น ก็ มงิมิไ ดไดทแํ าสดงเจตนาของตนที
ให สั ญ ญาประกั น ภั ย่จกลายเป
ย แตนจภัะเรี
า “สั ญนญาเพื
่ อ ประโยชน
แ ก
ประกั
น
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ย
โดยตรงก็
ม
ี
ส
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ท
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ก
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ของผู
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บุคคลภายนอก” เพราะผูรับประโยชนมิไดเขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จไดะ
แสดงเจตนาที
่จะถือเอาประโยชน
ตามสันญทีญาประกั
ตอผูเอาประกั
รับประกันนภัภัยยมาเท
แลว าดันัง้นที่ไตราบใดที
ดบัญญัติไ่ผวูรในประมวลกฎหมาย
ไดรับคาสินไหมทดแทน
หรือจํานวนเงิ
่ตกลงกันนไวภัจยากผู
ับประโยชน ซึ่งเปน
แพ
ง
และพาณิ
ช
ย
ดั
ง
นี
้
บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธิน้ันของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้
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“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได
ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชน
้น ายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
“มาตรา 374จากสั
ถาคูญสญานั
ัญญาฝ
เมื่อ้จสิากลู
ทธิขกองบุ
คคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
ภายนอกมีสิทธิมาตรา
จะเรียกชํ375
าระหนี
หนี้โดยตรงได
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื
ทธินั้นในภายหลั
ในกรณีดอังระงั
กลบาสิวมาในวรรคต
นนั้นงไดสิไทมธิ”ของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น
ตัวอยมาตรา
างที่ 2.26
า เรื่อง การแสดงเจตนาของผู
รับประกั
ที่ไมมีอําอนาจ
ี่ผูเอา
375คําเมืพิ่อพสิากษาศาลฎี
ทธิของบุคกคลภายนอกได
เกิดมีขึ้นตามบทบั
ญญัติแนหภังยมาตราก
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งไดไนมภั”ย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมไว เพียงแต
บังคับใหมตัีหวอย
ลักาฐานเป
นหนัคํงาสืพิอพอย
างใดอยากงหนึ
อชื่อฝายที่ตองรัรับบประกั
ผิดหรืนอภัตัยวทีแทนเป
สําคัเป
ญ นมิคดี
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า เรื่ง่องลงลายมื
การแสดงเจตนาของผู
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ภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
ส.
การจําเลยกสาขาขอนแก
น มิไสัดญเปญาประกั
นตัวแทนผู
ํานาจทําสัไญ
นภัยแทนจํ
เลย ส.เพีจึยงงแต
ไมมี
คําพิผูจพัดากษาศาลฎี
าที่ 5133/2542
นภัยมีอกฎหมายมิ
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ภัยไวจนากโจทก
ยงเพื
คับใหบมประกั
ีหลักฐานเป
นหนังบสืรรทุ
ออยกคัางใดอย
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่ง ลงลายมื
่อฝ่ าส.ยทีรั่ตบอคํงรั
บผิดหรือตัวนแทนเป
สําคัญ มิก็ฉเพีะนั
้นจะ่อ
สฟงอคํงราเสนอของโจทก
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เลยสํานักนงานใหญ
จะรับประกันภัยาได
รือไมเาทสนองถู
านั้น มิกใตชอเปงตรงกั
นคําสนอง
องใหบังคับคดีมให
ิไดแดักงบนัริ้นษัทสัญ
ภัยจึงเกิดพขึิจ้นารณาว
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สาขาขอนแกน มิไดเปนตัวแทนผูมีอํานาจทําสัญญาประกันภัยแทนจําเลย ส. จึงเวลา
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ดอุบัตนิเหตุ
นั้นหรืจํอาเลยได
สงคําเสนอของโจทก
ใหแจึกงบฟริงษไมัทไจํดาวเลยสํ
านักงานใหญ
ิจารณาว
บประกั
ภัยได
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าสนอง
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ภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
หลังจากที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดเกิดเหตุไปแลว ทั้งไมปรากฏวา จําเลยไดมีคําสนองตอบรับประกันภัยรถยนต
1.3.2่อใดตอจึงมี
นคําเสนอคํ
กตอดงตรงกั
้นจะตนอภังเป
นการ
บรรทุกคันพิพาทเมื
งฟกงารแสดงเจตนาเป
ไมไดวา ขณะที่รถยนต
บรรทุกาคัสนองถู
นพิพาทเกิ
อุบัติเนหตุการแสดงเจตนานั
นั้น จําเลยไดรับประกั
ยรถยนต
แสดงเจตนาอย
ริงดอวงรัยความสมั
ใชดวยการบังแคักบโขูจทก
เข็ญ ปดบังอําพราง สําคัญผิด หรือฉอฉล และเมื่อ
คันดังกลาวไวแลาวงแท
อันจจะต
บผิดชดใชคครใจ
าสินมิไหมทดแทนให
คําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันอยางครบถวนแลว จึงเกิดเปนสัญญาขึ้นมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิ
149 วา “นิติกนรรม
หมายความว
อันนทํการแสดงเจตนานั
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ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
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ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 8265/2559 การทํา นิติ กรรมที่ มีวัตถุป ระสงคเ ปนการตองห ามชั ดแจง โดย
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ัตถุประสงคตออังหนาเปม นเปตาม
นคดีทป.พ.พ.
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ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
นภั่ยอนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
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2.1 การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
คูสัญญาอีนกภัฝยายหนึ่งไมชําระหนี้ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง
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หากยั
กเฉยอยู
่ไมไดนรภัับยชํทีา่จระหนี
้มีสาิทระธิ
คูสัญญาทั
้งสองฝ
ายตา้ภงมีายในกํ
หนี้ตอางตอบแทนซึ
่งกันและกั
น โดยฝ
ายผูงคงเพิ
เอาประกั
นภัย มีคูหสนีัญ้คญาฝ
ือ เบีา้ยยที
ประกั
ะตองชํ
บอกเลิ
กสัรญับญานั
ญัอตงชดใช
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
387ววินาาศภั
“ถยาคูหรื
สัญอเหตุ
ญาฝอายยหนึ
สวนฝายผู
ประกั้นนไดภัยดัก็งมทีีห่ไนีด้ทบี่จัญะต
คาสินไหมทดแทน หรืงอและพาณิ
เงินจํานวนหนึ
่งให หากมี
างอื่น่ง
ไมชําระหนี้ อีกฝ่ตากลงกั
ยหนึ่งนจะกํ
ฝาลยนั
าระหนีคู้ภสายในระยะเวลานั
ในอนาคตตามที
เกิดาขึหนดระยะเวลาพอสมควร
้น เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิแลบวัตบอกกล
ิตามหนาาวให
ที่ในมู
หนี้น้ขชํองตน
ัญญาอีกฝายหนึ่งมี้นสก็ิทไดธิ
ถาและฝาาวให
ยนัช้นําไมระหนี
ชําระหนี
้ภายในระยะเวลาที
่กําหนดให
ไซรหากยั
อีกฝางยหนึ
กสัญคูญาเสี
ยก็ไาดยที
” ่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกกล
้ภายในกํ
าหนดระยะเวลาอั
นสมควร
คงเพิ่งกจะเลิ
เฉยอยู
สัญญาฝ
2.1.2
นพนวิสัย เพราะเหตุ
อยางใดอย
างหนึ่ง387
อันจะโทษลู
ด ภายหลั
บอกเลิกสัญญานั
้นได เมืดัง่อทีการชํ
่ไดบัญาระหนี
ญัติไว้กใลายเป
นประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตรา
วา “ถาคูกสหนี
ัญ้ไญาฝ
ายหนึ่งง
สัญชญาประกั
สัญญาฝ
ายหนึ่งไมสามารถชําระหนี
ดวยสาเหตุ
ดจากความผิ
สัญญาอีกฝายหนึ
ไม
ําระหนี้ อีนกภัฝยาคูยหนึ
่งจะกําายใดฝ
หนดระยะเวลาพอสมควร
แลว้ไดบอกกล
าวใหทฝาี่เกิยนั
้นชําระหนีด้ภของคู
ายในระยะเวลานั
้นก็ได่ง
ว คูสัญายนั
ญาฝ
ายหนึ
่งที่ไม้ภอายในระยะเวลาที
าจชําระหนี้นั้นได่กกํา็มหนดให
ีสิทธิบไอกเลิ
ญานั่ง้นจะเลิ
ได ดักงสัทีญ่ไดญาเสี
บัญญัยก็ตไิไดว”ในประมวลกฎหมายแพง
ถแลาและฝ
้นไม
ชําระหนี
ซร อีกกสัฝญายหนึ
และพาณิชย มาตรา
า “ถาาระหนี
การชํา้กระหนี
บางสวนอกลายเป
นวิสั่ยงอัเพราะเหตุ
างใดอย
างหนึ่งง
2.1.2 389
เมื่อวการชํ
ลายเป้ทนั้งหมดหรื
พนวิสัยอแต
เพราะเหตุ
ยางใดอยนพางหนึ
นจะโทษลูอกยหนี
้ได ภายหลั
อัสันญจะโทษลู
เจาหนี
้จะเลิากยหนึ
สัญญานั
เสียก็ไดา”ระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ญาประกักนหนี
ภัย้ไดคูไสซรัญญาฝ
ายใดฝ
่งไมส้นามารถชํ
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.2 การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได
ดังนี้
2.2.1้นโดยผลตามเงื
นไขของสัญญญา
ญาประกั
นภัย้งสองฝ
ประกอบด
2.2 การสิ
สุดตามขอกํา่อหนดในสั
คูสัญญาทั
ายมีสวิทยธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา
1) สิหรื้นผลตามวั
นเวลาครบกํ
หนดสั
ญญาประกั
นภัย ให
เชสนัญกรมธรรม
ยระบุ
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข
อเหตุการณ
อยางหนึ่งาอย
างใดดั
งที่กําหนดไว
ญาประกัปนระกั
ภัยมีนผภัลเป
นอัรนะยะเวลาเอา
สิ้นสุดลงได
ประกั
น
ภั
ย
หนึ
ง
่
ป
ไ
ว
ระหว
า
งวั
น
ที
่
1
มกราคม
พ.ศ.
2560
เวลา
16.30
น.
ถึ
ง
วั
น
ที
่
1
มกราคม
พ.ศ.
2561
เวลา
16.30 น.
ดังนี้
หลังจากวันที่ 12.2.1
มกราคม
พ.ศ. 2561่อนไขของสั
เวลา 16.30ญญาประกั
น. เปนตนนไป
มครองตามกรมธรรม
ประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง
โดยผลตามเงื
ภัย ความคุ
ประกอบด
วย
เปนตน
1) สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา
2) สิา้นงวัผลจากการไม
ปฏิพ.ศ.
บัติตามเงื
เชน เงื่อพ.ศ.
นไขของกรมธรรม
ประกัน.น
ประกันภัยหนึ่งปไว ระหว
นที่ 1 มกราคม
2560่อนไขของสั
เวลา 16.30ญญาประกั
น. ถึงวันนทีภั่ 1ยมกราคม
2561 เวลา 16.30
อัหลัคคีงจากวั
ภัย สํนาทีหรั่ 1บมกราคม
ที่อยูอาศัยพ.ศ.
กําหนดไว
ภายใต16.30
ขอ 6.น. เงืเป่อนนไขทั
ขอทีม่ ครองตามกรมธรรม
6.13 การระงับไปแห
งสัญนภัญาประกั
วา
2561 เวลา
ตนไป่วไป
ความคุ
ประกั
ยนั้นก็สนิ้นภัสุดยลง
“ความคุ
เปนตน มครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ
6.13
เอาประกันภัยปไมฏิชบําัตระเบี
้ยประกั
นภัย เมืญ่อญาประกั
พนกําหนด
วันเริ่มตนระยะเวลาเอา
2) สิ้นผูผลจากการไม
ิตามเงื
่อนไขของสั
นภัย60 เชวันนนัเงืบ่อแตนไขของกรมธรรม
ประกัน
ประกั
นภัยภสิ้นายใต
ผลนัขบอแต6.วันเงืที่อ่คนไขทั
รบกํา่วหนดระยะเวลาดั
กลาว” บเปไปแห
นตน งสัญญาประกันภัยวา
อัคคีภนัยภัสํยาโดยให
หรับทีก่อรมธรรม
ยูอาศัย ปกํระกั
าหนดไว
ไป ขอที่ 6.13 งการระงั
3) สิ้นผลเมื
่อสวนนได
เสียบของผู
หมดสิ
“ความคุมครองตามกรมธรรม
ประกั
ภัยฉบั
นี้ เปเนอาประกั
อันระงับนสิภั้นยไปทั
นที้นไป
เมื่อเวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกั6.13
นภัยเสีผูเยอาประกั
กอน หรืนอภัเปยไม
นผลของพิ
ัยกรรม
ติแห60
งกฎหมาย
ประกันภัย
ชําระเบี้ยนประกั
นภัหรื
ย เมือบทบั
่อพนกํญาญัหนด
วันนับแตเชวนันเริกรมธรรม
่มตนระยะเวลาเอา
ความเสี
ยทรัพกยรมธรรม
สิน หมวดที
อที่ 9. การระงังบกลไปแห
นภัยวา “ความ
ประกั
นภั่ยยงภัโดยให
ประกั่ 1นภัเงืย่อสินไขทั
้นผลนั่วบไปแตกํวาันหนดไว
ที่ครบกํในข
าหนดระยะเวลาดั
าว” งเปสัญ
นตญาประกั
น
คุมครองตามกรมธรรม
นภัย่อฉบั
นี้เปเสีนยอัของผู
นระงัเอาประกั
บไปทันทีนภัเมืย่อหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
3)ปสิระกั
้นผลเมื
สวบนได
่เอาประกั
นภัยไวไนดเัยปลี
่ยนมืหรื
อไปจากผู
นภัยโดยวิเชธนีอื่นกรมธรรม
นอกจากทางพิ
อักษรจากผูรับประกั9.4
นภัยทรัเสีพยยกสอินนทีหรื
อเปนผลของพิ
กรรม
อบทบัญเญัอาประกั
ติแหงกฎหมาย
ประกันนภััยยกรรม
ิแหงกฎหมาย”
ความเสีหรื่ยองภัโดยบทบั
ยทรัพยญสินญัตหมวดที
่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
โดยที
่
ย

อ
หน
สุดบทนีา้เยของข
จะระบุ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยาฉบั
ปนอันอระงั9.บไปทั
นทีเพิเมื่ม่อเติมวา “จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยได
แจงใหบริษัททราบกอ9.4
นเกิทรั
ดความเสี
้น และบริ
บประกั
นภัยตอนไป
้งนี้ บริ
จะออกใบสลักหลั
พยสินทีย่เหายขึ
อาประกั
นภัยไวษไดัทเตกลงยิ
ปลี่ยนมืนอยอมรั
ไปจากผู
เอาประกั
ภัยทัโดยวิ
ธีอษื่นัทนอกจากทางพิ
นัยงแนบท
ในกรมธรรม
ภัยนี้” เปนตน
กรรม าหรืยไวอโดยบทบั
ญญัปตระกั
ิแหนงกฎหมาย”
4)
สิ้น่ยผลเมื
ี่เอาประกั
ยสูญสลายไป
ไมมีอรยูับอความคุ
ีกตอไปแล
ว เชเมืน่อผูกรมธรรม
โดยที
อหนา่อสุวัดตทถุาทยของข
อ 9.นภัจะระบุ
เพิ่มเติมวหรืา อ“จะได
มครอง
เอาประกัปนระกั
ภัยไดน
อัแจคงคีใหภัยบทัริษ่วไป
ภายใตอเนเกิ
งื่อนไขทั
่วไปในการรั
ขอ 6. การระงั
ไปแหนงภัสัยญตญาประกั
ภัยษระบุ
ใหความคุมกครอง
ัททราบก
ดความเสี
ยหายขึ้นบประกั
และบรินภัษยัทตกลงยิ
นยอมรับบประกั
อไป ทั้งนีน้ บริ
ัทจะออกใบสลั
หลัง
ตามกรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
เป
น
อั
น
ระงั
บ
สิ
น
้
ไป
เมื
อ
่
แนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้” เปนตน
“6.4
่งปลูก่อสร
ะบุไวในตารางกรมธรรม
หรืออไม
สวมนใดส
่งของสิ
สรางนั้นไดประกั
มีการน
4) สิ้นสิผลเมื
วัตาถุงที
ที่เ่รอาประกั
นภัยสูญสลายไป หรื
ีอยูอีกวนหนึ
ตอไปแล
ว ่งเชปลูนกกรมธรรม
พัอัคงคีทลายหรื
่อนไปจากที
มไมวาทั้งหมดหรื
าใหสบิ่งไปแห
ปลูกสร
้นเสื่อมประโยชน
หมด
ภัยทั่วไปอเคลื
ภายใต
เงื่อนไขทั่เดิ่วไปในการรั
บประกัอนบางส
ภัย ขวอน6.จนทํ
การระงั
งสัาญงนัญาประกั
นภัยระบุใใหนการใช
ความคุทมั้งครอง
หรื
อบางสวน หรื
อทํานใหภัยสเป
ิ่งปลู
างนับ้นสิ้นหรื
สว่อนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
ตามกรมธรรม
ประกั
นอักนสรระงั
ไปอเมื
นั้นตกอยูในการเสี่ยงต
อวินสิาศภั
เหตุดังกลาวมานี้สืบหรื
เนือ่อสงมาจากอั
คคีภ่งัยของสิ
หรือ่งสาเหตุ
ซึ่ง้นกรมธรรม
“6.4
่งปลูยกเพิ
สร่มาขึงที้น่รเวะบุนไแต
วในตารางกรมธรรม
วนใดสวนหนึ
ปลูกสรอื่นางนั
ไดมีการ
ประกั
นภัยฉบัอเคลื
บนี้ใ่อหนไปจากที
ความคุมครอง”
น
พังทลายหรื
่เดิมไมวเปาทัน้งตหมดหรื
อบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด
หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มขึ้น เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ใหความคุมครอง” เปนตน
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5) สิ้นผลเมื่อมีการชดใชคาสินไหมทดแทนจนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว เชน กรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ภายใตหมวดที่ 4 ขอกําหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ขอ 4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด ระบุวา
“4.2
านวนเงิ
จํากัดความรั
ผิดสูงสุดของบริษมัทตามจํ
ตามกรมธรรม
ประกันภันยนีภั้ ยจะไม
กินนจํกรมธรรม
านวนเงิน
5) สิ้นจํผลเมื
่อมีนการชดใช
คาสินบไหมทดแทนจนเต็
านวนเงินเอาประกั
แลว เเช
จํากัดนความรั
บผิดบรวมของบริ
ษัทตลอดระยะเวลาเอาประกั
ภัย ตามที
ในหน
ตารางกรมธรรม
นภัย ใน
ประกั
ภัยความรั
ผิดตามกฎหมายต
อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นนจากสิ
นคาที่ไ่ไดมรปะบุ
ลอดภั
ย าภายใต
หมวดที่ 4 ขปอระกั
กําหนดและ
กรณี
ที่จํา่วนวนค
ัทไดชดใช
เงื่อนไขทั
ไป ขาอสิ4.นไหมทดแทนที
จํานวนเงินจํา่บกัริดษความรั
บผิดไปหรื
ระบุอวได
า ตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
ตามจํานวนเงินจํ ากั“4.2
ด ความรั
บผิดนรวมของบริ
ประกั
นภัยนี้จะสิ้นปผลบั
ที แมเกิจนะยั
ไม ครบน
จํานวนเงิ
จํากัดความรัษบัทผิดกรมธรรม
สูงสุดของบริ
ษัทตามกรมธรรม
ระกังนคัภับยทันีน้ จะไม
จํางนวนเงิ
กํจําากัหนดระยะเวลาประกั
นภัยก็ษตัทาม”
เปนตน
ดความรับผิดรวมของบริ
ตลอดระยะเวลาเอาประกั
นภัย ตามที่ไดระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ใน
โดยผลจากการบอกเลิ
กสัไญปหรื
ญาประกั
นภัย ประกอบด
วยอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
กรณีที่จํานวนค2.2.2
าสินไหมทดแทนที
่บริษัทไดชดใช
อไดตกลงเป
นลายลักษณ
การบอกเลิ
ญญาประกันษภััทยกรมธรรม
กอนเริ่มเสีป่ยงภั
เอาประกั
ยมี
ตามจํานวนเงินจํ ากั1)ด ความรั
บผิดกสัรวมของบริ
ระกัย นโดยทั
ภัยนี่ว้จไปะสิความเสี
้นผลบัง่ยคังภั
บ ทัยของผู
นที แม
จะยั งไมนคภัรบ
อยู
ตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผู
ของผูเปรนับตประกั
กําหนดระยะเวลาประกั
นภัยกก็พัตนาม”
น นภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับ
ทันทีที่สัญญาประกั
ยนั้นเกิดขึ้น เพื่อใหรกองรั
กับความเสี
ยของผูเอาประกั
นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกขณะ
2.2.2นภัโดยผลจากการบอกเลิ
สัญบญาประกั
นภั่ยยงภั
ประกอบด
วย
สําหรับกรมธรรมประกั
ภัยบางประเภทแล
ว แมจนะได
ตนระยะเวลาเอาประกั
ยไปแล่ยวงภัแตยคของผู
วามเสี
่ยงภัยจรินงภัของ
1) นการบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัยเกริอ่มนเริ
่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไปนภัความเสี
เอาประกั
ยมี
ผูอยูเอาประกั
น
ภั
ย
ยั
ง
มิ
ไ
ด
เ
ริ
่
ม
ต
น
เลย
ดั
ง
เช
น
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
สิ
น
ค
า
ที
่
ข
นส
ง
ภายในประเทศ
ความคุ

ม
ครองจะเริ
่
ม
ต
ตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผูกพันของผูรับประกันภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับน
ตัทั้งนแต
เนิญาประกั
นการยกสินนภัคยานัที้น่เอาประกั
นภั่อยใหขึ้นรไปยั
่ขนสยของผู
งเปนตเอาประกั
นไป จนจบกระบวนการขนส
ที่จทุดุกหมาย
ทีทดี่สําัญ
เกิดขึ้น เพื
องรังบยานพาหนะที
กับความเสี่ยงภั
นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นงได
ขณะ
ปลายทาง
ถึ
ง
แม
ว

า
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
จะระบุ
ว
ั
น
เวลาที
่
เ
ริ
่
ม
ต
น
เป
น
วั
น
เวลาก
อ
นหน
า
นั
้
น
ก็
ต
าม
ผลตามกฎหมายใน
สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภทแลว แมจะไดเริ่มตนระยะเวลาเอาประกันภัยไปแลว แตความเสี่ยงภัยจริงของ
กรณี
นี้คือ หากผู
บอกเลิ
ประกั
นภันยภัจํยาสิตนอคงชําทีาระเบี
ประกันภัยครึ่งหนึ
่งใหแมกครองจะเริ
ผูรับประกัน่มตภันย
ผูเอาประกั
นภัยยัเอาประกั
งมิไดเริ่มนตภันยเลย
ดังเชกกรมธรรม
น กรมธรรม
ประกั
่ขนสง้ยภายในประเทศ
ความคุ
ดัตัง้งทีแต่ไดดบําัญเนิญันตการยกสิ
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา 872
่ยงภัย ผูเอาประกันภัยงจะบอกเลิ
นคาที่เอาประกันภังยและพาณิ
ขึ้นไปยังยานพาหนะที
่ขนสวางเป“กนอตนเริ
นไป่มเสีจนจบกระบวนการขนส
ที่จุดหมายก
สัปลายทาง
ญญาเสียก็ถึไงดแมแตวผา ูรกรมธรรม
ับประกันภัปยระกั
ชอบที
เบี้ยประกั
นภัย่เกึริ่ม่งจํตานนวน”
นภั่จยะได
จะระบุ
วันเวลาที
เปนวันเวลากอนหนานั้นก็ตาม ผลตามกฎหมายใน
เว
น
แต
จ
ะได
ก
ํ
า
หนดไว
เ
ป
น
อย
า
งอื
่
น
ในกรมธรรม
ย ซึ่งกรมธรรม
ประกั
คาที่ขนนส
กรณีนี้คือ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย จําตองชํปาระกั
ระเบีน้ยภัประกั
นภัยครึ่งหนึ
่งใหนแภักผยูรสิับนประกั
ภัยง
ภายในประเทศ
ขอ 10. การบอกเลิงและพาณิ
กกรมธรรม
นภัย872
และการคื
นภัยยผูของหมวดที
่อนไขและก
ดังที่ไดบัญญัติไวภายใต
ในประมวลกฎหมายแพ
ชยประกั
มาตรา
วา “กนอเบี
นเริ้ยประกั
่มเสี่ยงภั
เอาประกัน่ ภั4ยเงืจะบอกเลิ
ขสัอญกํญาเสี
าหนดทั
นเบี้ยประกั
ระบุนวาภัยกึ่งจํานวน”
ยก็ไ่วดไปแตขผอูรทีับ่ 10.2
ประกัการคื
นภัยชอบที
่จะไดเนบีภั้ยยประกั
“10.2.1
กรณีกํกาหนดไว
รมธรรมเปปนระกั
งเฉพาะเที
ผูเอาประกั
นภันยภัหรื
เวนแตจะได
อยนาภังอืย่นแบบขนส
ในกรมธรรม
ประกั่ยนวภัยในกรณี
ซึ่งกรมธรรม
ประกั
ยสิอนบริ
คาษทีัท่ขบอก
นสง
เลิ
ก
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
ก
อ
นการเริ
่
ม
ต
น
การให
ค
วามคุ

ม
ครองตามข
อ
1
ของหมวดที
่
4
บริ
ษ
ั
ท
จะคื
น
เบี
้
ย
ประกั
น
ภัย
ภายในประเทศ ภายใตขอ 10. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
เฉพาะส
วนที่ว่ไไป
ดรับขไว
วใหผการคื
ูเอาประกั
ภัยเต็นมภัจํายนวน”
ขอกําหนดทั
อทีแ่ ล10.2
นเบี้ยนประกั
ระบุวา
2)
การบอกเลิ
ระหวางระยะเวลาคุ
มครองของสั
ญญาประกั
ภัย โดยทั
่วไปแลวนกรมธรรม
ประกั
นภัย
“10.2.1
กรณีกกรมธรรม
ประกันภัยแบบขนส
งเฉพาะเที
่ยว นในกรณี
ผูเอาประกั
ภัยหรือบริ
ษัทบอก
ให
ิทธิแกทั้งผูปเอาประกั
หรือผูรับ่มประกั
นภัยคฝวามคุ
ายใดฝมาครองตามข
ยหนึ่งเปนฝอายที
อกเลิกดวยความสมั
รใจก็นไเบี
ด ้ยประกันภัย
เลิกสกรมธรรม
ระกันภันยกภัอยนการเริ
ตนการให
1 ่บของหมวดที
่ 4 บริษัทคจะคื
ัญญาประกั
้นตอเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกันของ
เฉพาะสวนที่ไดรับไวแม
แลสวให
ผูเอาประกันนภัภัยยจะเกิ
เต็มจํดาขึนวน”
คูสัญญาทั้งสองฝาย 2)แตกการบอกเลิ
ารบอกเลิกกระหว
สัญญาประกั
นภัย มหรืครองของสั
อกระทั่งสัญญญาประกั
ญาทั่วไปนั
ไมจํา่วตไปแล
องไดวรับกรมธรรม
ความยินปยอม
างระยะเวลาคุ
นภัย้น โดยทั
ระกันหรืภัอย
สนองตอบจากคู
สัญญาอี
น ถึงนจะมี
งคัาบยหนึ
ไดต่งามกฎหมาย
และเมื
บอกเลิกสัคญรใจก็
ญาไปแล
ใหสิทธิแกทั้งผูเอาประกั
นภักยฝาหรืยหนึ
อผูร่งับกอประกั
ภัยฝผาลบั
ยใดฝ
เปนฝายที่บอกเลิ
กดว่อยความสมั
ได วก็ไมอาจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิ
กสัญญานั
เลยดเนื
งและพาณิ
ย มาตรากต386
บัญญันของ
ติวา
แมสัญญาประกั
นภั้นยได
จะเกิ
ขึ้น่อตงจากในประมวลกฎหมายแพ
อเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกั
บคําชสนองถู
องตรงกั
สัญญาฝากยหนึ
่งมีสิทธิเนลิกภัสัยญหรืญาอกระทั
โดยข่งอสัสัญญญาทั
ญาหรื
อโดยบทบั
ติแรหับงความยิ
กฎหมาย
การเลิ
คูสัญญาทั้งสองฝาย “ถ
แตากคูารบอกเลิ
สัญญาประกั
่วไปนั
้น ไมจําญตอญังได
นยอม
หรืกอ
สัสนองตอบจากคู
ญญาเชนนั้นยอมทํ
ดวยแสดงเจตนาแก
ายหนึผลบั
่ง งคับไดตามกฎหมาย และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลวก็ไมอาจ
สัญาญาอี
กฝายหนึ่งกอนอถึีกงฝจะมี
แสดงเจตนาดั
กลา้นวมาในวรรคก
อนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนได
ไม” ชย มาตรา 386 บัญญัติวา
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิ
กสัญงญานั
ไดเลย เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง
แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”
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ทั้งนี้ หากกรมธรรมประกันภัยกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยไวเชนใด ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามนั้นดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับตอไปโดยมิไดถูกยกเลิกไปแตประการใด
ตัวอยางที่ ทั2.28
คําพิพากษาศาลฎี
กกรมธรรม
นภัยผินดภัจากเงื
คดีทบี่ผัตูเอา
้งนี้ หากกรมธรรม
ประกักานภัเรืย่อกํงาการบอกเลิ
หนดวิธีการบอกเลิ
กสัปญระกั
ญาประกั
ยไวเ่อชนไข
นใด เป
ตอนงปฏิ
ิให
ประกั
ภัย เป้นนดโจทก
เลย ผูรับนประกั
ภัย ผใหลบัรับงคัผิบดตตามสั
ญญาประกั
นภัย กไปแตประการใด
ถูกตอนงตามนั
วย มิฟฉอะนังเรี้นยแลกรวอสังจํญาญาประกั
ภัยยังนคงมี
อไปโดยมิ
ไดถูกยกเลิ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 กรมธรรมประกันภัยกําหนดวา จําเลยจะบอกเลิกกรมธรรมฉบับนี้ได
ดวยการบอกกล
าวล่ 2.28
วงหนคําาเป
หนังสือไมนกอายกว
15 วัน โดยทางไปรษณี
ยลงทะเบี
นถึงโจทก
อาประกั
ตัวอยางที
พิพนากษาศาลฎี
เรื่อาง การบอกเลิ
กกรมธรรมประกั
นภัยผิดยจากเงื
่อนไขผูเเป
นคดีที่ผนูเภัอาย
ในกรณี
้ยประกั
ใหแกผูโรจทก
โดยหั
น สําญหรัญาประกั
บระยะเวลาที
ประกันภันยี้จําเปเลยจะคื
นโจทกนฟเบีองเรี
ยกรอนงจํภัยาเลย
ับประกั
นภัยกเบี
ให้ยรประกั
ับผิดตามสั
นภัย ่กรมธรรมฉบับนี้ไดใชบังคับ
มาแลวออกตามส
วน เมื่อสัญกญาประกั
นภัยไดเกิกรมธรรม
ดขึ้น และจํ
าเลยได
นภัยตามสํกากรมธรรม
เนาภาพถฉายตาราง
คําพิพากษาศาลฎี
าที่ 753/2537
ประกั
นภัยอกํอกกรมธรรม
าหนดวา จํปาระกั
เลยจะบอกเลิ
บับนี้ได
แห
ง
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
โดยโจทก
ไ
ด
ช
ํ
า
ระเบี
้
ย
ประกั
น
ให
แ
ก
จ
ํ
า
เลยแล
ว
การที
่
จ
ํ
า
เลยจะบอกเลิ
ก
สั
ญ
ญาประกั
ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกผูเอาประกันนภัภัยย
จําเลยจึนงตี้จํอาเลยจะคื
งปฏิบัติตนามกรมธรรม
เลยไม
ไดบกอกเลิ
กกรมธรรม
นภัยเปนหนั
งสือไปยัฉงบัโจทก
ในกรณี
เบี้ยประกันภันยี้ ใหเมืแ่อกจํโาจทก
โดยหั
เบี้ยประกั
น สําหรัประกั
บระยะเวลาที
่กรมธรรม
บนี้ไดใชสับญังญา
คับ
ประกั
น
ภั
ย
จึ
ง
ยั
ง
ไม
เ
ลิ
ก
กั
น
และกรมธรรมม
ป
ระกั
น
ภั
ย
ยั
ง
มี
ส
ภาพบั
ง
คั
บ
อยู

มาแลวออกตามสวน เมื่อสัญญาประกันภัยไดเกิดขึ้น และจําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยตามสําเนาภาพถายตาราง
แหงกรมธรรมประกันภัย โดยโจทกไดชําระเบี้ยประกันใหแกจําเลยแลว การที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย
อายุงคตวาม
จํ3.าเลยจึ
องปฏิบัติตามกรมธรรมนี้ เมื่อจําเลยไมไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยเปนหนังสือไปยังโจทก สัญญา
การประกั
วินาศภัย ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตรา 882 บัญญัติเรื่องอายุความฟองรอง
ประกันภัสํยจึาหรั
งยังบไม
เลิกกัน นและกรมธรรมม
ประกันภัยยังมีสภาพบั
งคับอยู
ระหวางคูสัญญาประกันภัยไวเปนการเฉพาะวา
3. อายุค“ในการเรี
วาม ยกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย
ยกใหใชหนรือวินใหาศภั
คืนเบี
ประกันภัย ทานหามมิงและพาณิ
ใหฟองคดีชเมืย่อมาตรา
พนเวลาสองป
่งสิทธิคจวามฟ
ะเรียกให
สํในการเรี
าหรับการประกั
ย ้ยประมวลกฎหมายแพ
882 บันญับญัแตตวิเรืัน่อซึงอายุ
องรอใชง
หรือคืานงคูเบีส้ยัญประกั
นภัยนถึภังกํยาไวหนด”
ระหว
ญาประกั
เปนการเฉพาะวา
จะเห็
น
ได
ว
า

อายุ
ค
วามนั
้นแบงออกเปทนานห
2 กรณี
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน
ามมิใดัหงฟนีอ้ งคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย
3.1
กรณี
เรียใกให
ไหมทดแทน
นวินาศภัยนับซึแต
่งใหวคันวามคุ
อวัตใชถุ
ในการเรี
ยกให
ชหรืชอดใช
ใหคคืนาเบีสิ้ยนประกั
นภัย ทาเป
นหนากรณี
มมิใหเฉพาะการประกั
ฟองคดีเมื่อพนเวลาสองป
ซึ่งสิทมธิครองต
จะเรียกให
ทีหรื่เอาประกั
นภัย นอัภันยเปถึนงกํทรั
พยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
อคืนเบี้ยประกั
าหนด”
ประกันภัจะเห็
ย หรืนอไดผูรวับา ประโยชน
อบุงออกเป
คคลภายนอกผู
อายุความนัหรื
้นแบ
น 2 กรณีเสีดัยงนีหาย
้ แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกั นภัยรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทน
บความเสี
่เกิดขึ้นตามกรมธรรม
ประกันภัย ผูเอาประกั
ผูรับประโยชน
3.1 กรณีสํเรีายหรักให
ชดใชคายสิหายที
นไหมทดแทน
เปนกรณีเฉพาะการประกั
นวินาศภันยภัซึย่งหรื
ใหคอวามคุ
มครองตอหรื
วัตอถุ
คลภายนอกผู
ฟอเงคดี
ภายในกํ
วันที่เกิดความเสี
ยหาย นภัย หากผูเอา
ทีบุ่คเอาประกั
นภัย เสีอัยนหายนั
เปนทรั้น พจํยาตสอินงยื
ที่ร่นะบุ
อาประกั
นภัยาหนดเวลาสองป
ไว หรือความรับนับผิแต
ดกฎหมายของผู
เอาประกั
ยกใหชําระเบี
นภัย หรือใหเคสีืนยเบี
้ยประกั
ประกันภั3.2
ย หรืกรณี
อผูรัเบรีประโยชน
หรื้ยอประกั
บุคคลภายนอกผู
หาย
แลวนแตภัยกรณี ฟองคดีใหผูรับประกั นภัยรับผิดชดใช
3.2.1สํากรณี
เรียกใหชยําหายที
ระเบี้ย่เกิประกั
นภัย เกิดขึ้นเนืป่อระกั
งจากผู
นภัยไม
ญาประกันหรืภัอย
คาสินไหมทดแทน
หรับความเสี
ดขึ้นตามกรมธรรม
นภัเยอาประกั
ผูเอาประกั
นภัปยฏิบหรืัติตอามสั
ผูรับญประโยชน
ในการชํ
าระเบี้ยประกั
นภัย้นผูรจํับาตประกั
จึงมาฟ
องคดีาใหหนดเวลาสองป
ผูเอาประกันภันยับปฏิแตบวัตันิตทีามสั
ญาดังกล
าว โดยมีกําหนดเวลา
บุคคลภายนอกผู
เสียหายนั
องยื่นนฟภัอยงคดี
ภายในกํ
่เกิดญความเสี
ยหาย
ภายในสองป
แตวเันรียทีกให
่มีสิทชธิําเรีระเบี
ยกให้ยประกั
ชําระเบี
ภัยคืนเบี้ยประกันภัย
3.2นับกรณี
นภั้ยยประกั
หรือนให
3.2.1 กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย
วอย้ยาประกั
งที่ 2.29
พากษาศาลฎี
กา เรืองคดี
่อง ใอายุ
ความคดีนเรีภัยยกรปฏิอบงให
ูเอาประกั
ด เปกนําหนดเวลา
คดีที่ผูรับ
ในการชําตัระเบี
นภัย ผูคํราับพิประกั
นภัยจึงมาฟ
หผูเอาประกั
ัติตผามสั
ญญาดันงภักลยารัวบผิโดยมี
ประกันภัย เปนนับโจทก
ผูเอาประกั
ภายในสองป
แตวันฟทีอ่มงเรี
ีสิทยธิกรเรีอยงจํ
กใหาเลย
ชําระเบี
้ยประกันนภัภัยย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกั
เริ่มตนคํวัานพิทีพ่ 31
กรกฎาคมกา2539
าเลยไม
ไดนําสืเรีบยโตกรแอยงให
งเปผนูเอย
างอื่น นดังภันัย้นรับโจทก
จึงนมีคดี
สิททธิี่ผูรับ
ตัวอยานงทีภัย่ 2.29
ากษาศาลฎี
เรื่อง จํอายุ
ความคดี
อาประกั
ผิด เป
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอื่น ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย
กรณีนเรีภัยยกให
คืนาเบีเลยผู
้ยประกั
นภัย เกินดภัขึย้นเมืภายในกํ
่อผูเอาประกั
นภัยไดชําระเบี้ยเประกั
ญญาา
ฟองเรียกเงินค3.2.2
าเบี้ยประกั
จากจํ
เอาประกั
าหนดระยะเวลาไม
กิน 2นภัปยนไปแล
ับแตวมีกสัารทํ
ประกั
นภัยมีอนันภัสิย้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาประกั
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเป3.2.2
นไปตามนั
อาประกั
ยจําตนอภังยืย่นเกิฟดอขึงคดี
าหนดเวลาสองป
นับ้ยแต
วันทีน่มภัีสยิทไปแล
ธิเรียวกคืสันญเบีญา้ย
กรณี้นเรีผูยเกให
คืนเบีน้ยภัประกั
้นเมืภ่อายในกํ
ผูเอาประกั
นภัยไดชําระเบี
ประกั
ประกั
ประกันนภัภัยยนัมีอ้นันดสิวย้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
งดวยประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
บัญญัต่มิวิไาดค“สิ
ทธิเรียอกรแต
องใดๆ
ถามิไนดภัใชย
ประกันภัย ซึ่งผูเนืรับ่อประกั
นภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกั
นภัยสวชนตย ามาตรา
ง สําหรั193/9
บระยะเวลาที
ุมครองต
ผูรับประกั
บัมิไงดคัปบฏิภายในระยะเวลาที
าหนดสิ
เปนภอันายในกํ
ขาดอายุ
ความ” และมาตรา
บัติใหเปนไปตามนั่ก้นฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยทจํธิาเรีตยอกร
งยือ่นงนั
ฟอ้นงคดี
าหนดเวลาสองป
นับแต193/10
วันที่มีสิทก็ธิบเรีัญยญักคืตินอีกเบีว้ยา
“สิทธินเรีภัยยกรนัอ้นงที
ประกั
ดว่ขยาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได”
ดัง่อนังด
้น วผลทางกฎหมายหากเจ
้มิไดใชชสยิทธิมาตรา
ฟองรอ193/9
งตามอายุ
ฎหมายได
หนดเอาไว
เนื
ยประมวลกฎหมายแพางหนี
และพาณิ
บัญคญัวามที
ติวา ่ก“สิ
ทธิเรียกรกอํางใดๆ
ถามิไแดลใชว
้สามารถหยิบยกการขาดอายุ
ผิดนไดอันทํขาดอายุ
าใหผูเปคนวาม”
เจาหนีและมาตรา
้ตองเสียประโยชน
บัลูกงคัหนีบภายในระยะเวลาที
่กฎหมายกํคาวามมาปฏิ
หนดสิทธิเเรีสธความรั
ยกรองนั้นบเป
193/10ที่จก็ะพึ
บัญงญัไดตไิอปีกแต
วา
อย
า
งไรก็
ต
าม
กฎหมายยั
ง
บั
ญ
ญั
ต
ิ
ใ
ห
อ
ายุ
ค
วามสามารถสะดุ
ด
หยุ
ด
ลง
หรื
อ
สะดุ
ด
หยุ
ด
อยู

เพื
่
อ
ประโยชน
แ
ก
เ
จ
า
หนี
้
ได
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได”
ดังนี้
ดังนั้น ผลทางกฎหมายหากเจาหนี้มิไดใชสิทธิฟองรองตามอายุความที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวแลว
1) อายุความสะดุ
ดหยุดลงเสธความรั
พจนานุบกผิรมฉบั
ตยสถาน
พ.ศ.ยประโยชน
2554 ใหทคี่จวามหมายของ
ลูกหนี้สามารถหยิบยกการขาดอายุ
ความมาปฏิ
ดได บทํราชบั
าใหผูเณปนฑิเจ
าหนี้ตองเสี
ะพึงไดไป แต
คํอยาวาางไรก็
“อายุ
ดหยุงบัดลง”
ง “การหยุดนัดบหยุ
ระยะเวลาที
วงไปก
เข่อาในอายุ
ความ
เหตุ้ไทดี่
ตามความสะดุ
กฎหมายยั
ญญัตหมายความถึ
ิใหอายุความสามารถสะดุ
ดลง หรือ่ลสะดุ
ดหยุอนแล
ดอยูวเพื
ประโยชน
แกเมื
เจ่าอหนี
ทํดังานีให้ อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”
อั1)นบัอายุ
ญญัคตวามสะดุ
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
ชย ดัณ
งนีฑิ้ ตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของ
ดหยุดลง พจนานุงกและพาณิ
รมฉบับราชบั
“มาตรา
193/14
อายุความย
อมสะดุดดหยุ
ลงในกรณีดัง่ลตวองไปก
ไปนี้อนแลวเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่
คําวา “อายุความสะดุ
ดหยุดลง”
หมายความถึ
ง “การหยุ
นับดระยะเวลาที
กหนี้น้รสุับดสภาพหนี
้ตามสิ
ทธิเรียตกรั้งแต
องโดยทํ
ทําใหอายุความสะดุด(1)หยุดลูลงสิ
เวลาใด ก็้ตเอริ่มเจนัาบหนีอายุ
ความใหม
เวลานัา้นเป” นหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให
บางสวน ชําระดอกเบีอัน้ยบัใหญปญัระกั
หรือกระทําการใดๆ อังนและพาณิ
ปราศจากข
ติไวนในประมวลกฎหมายแพ
ชย อดัสงสั
งนี้ ยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง“มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(2) เจ
หนี้ร้ไับดสภาพหนี
ฟองคดีเพื้ต่ออตัเจ้งหลั
อเพืา่อเป
ใหนชหนั
ําระหนี
(1)
ลูกาหนี
าหนีกฐานสิ
้ตามสิททธิธิเเรีรียยกร
กรอองหรื
งโดยทํ
งสือ้รับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให
เจปาหนี
ื่นคํอากระทํ
ขอรับาชํการใดๆ
าระหนี้ในคดี
ลมละลาย อสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
บางสวน ชําระดอกเบี(3)้ย ให
ระกั้ไดนยหรื
อันปราศจากข
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง(4) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา
(5)
เจาาหนี
หนี้ไ้ไดดฟกระทํ
ใดอักนฐานสิ
มีผลเป
างเดี
ยวกัอนเพืกั่อบให
การฟ
องคดี้
(2) เจ
องคดีาการอื
เพื่อตั่น้งหลั
ทธินเรีอยยกร
องหรื
ชําระหนี
มาตรา
อายุบคชํวามสะดุ
หยุดลลงแล
ว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ
(3) เจา193/15
หนี้ไดยื่นเมื
คํา่อขอรั
าระหนี้ใดนคดี
มละลาย
เมื
ายุคอวามสะดุ
ดเวลาใด
ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”
(4)่อเหตุ
เจาทหนีี่ทํา้ไดใหมออบข
พิพาทใหดอหยุนุญดลงสิ
าโตตุ้นลสุาการพิ
จารณา
อายุ
หยุาดการอื
ลงจึง่นเปใดอั
นการหยุ
ดนันบอยระยะเวลาที
วของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ
(5) คเจวามสะดุ
าหนี้ไดกดระทํ
นมีผลเป
างเดียวกันกั่ผบานมาแล
การฟองคดี
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายได
บัญญัติไเมื
วข่อาอายุ
งตนคเกิวามสะดุ
ดขึ้นมาดหยุ
และถ
าเหตุวทระยะเวลาที
ี่ทําใหอายุค่ลวามสะดุ
หยุ้นดไมลงนั
สุดลง คจึวาม
งจะ
มาตรา 193/15
ดลงแล
วงไปกอดนนั
นับ้นเขสิา้นในอายุ
เริ่มตนนับอายุความกัเมืน่อใหม
้งหนึ
่ง ความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”
เหตุอทีกี่ทครัําให
อายุ
อายุความสะดุดหยุดลงจึงเปนการหยุดนับระยะเวลาที่ผานมาแลวของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ
ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตนเกิดขึ้นมา และถาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เริ่มตนนับอายุความกันใหมอีกครั้งหนึ่ง
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2) อายุความสะดุดหยุดอยู พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14
บัญญัติวา “ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา”
สําหรัอายุ
บคดี
ฟองรองระหว
งคูส ัญพระราชบั
ญาประกันญภัยญัดตวิวยกั
อันจัดเป
ริโภคคื2551
อ ผูรับมาตรา
ประกันภั14ย
2)
ความสะดุ
ดหยุดาอยู
ิธีพนิจเอง
ารณาคดี
ผูบนริคดี
โภคผูบพ.ศ.
เรี
ผูเอาประกั
นภัยชํา่ยระเบี
ภัยตามสั
ญาประกั
ย และไดรมกิีกจารเจรจาต
รองกั
ผลใหองคดี
อายุ
บัญยกร
ญัตอิวงให
า “ถ
ามีการเจรจาเกี
วกับ้ยคประกั
าเสียนหายที
่พึงจญายระหว
างผูนปภัระกอบธุ
และผูบริโอภค
หรืนออยู
ผูม ีอจะมี
ํานาจฟ
ความฟบอริโงคดี
ที่เริด่มอยูนับไมตัน้งับแตในระหว
วันที่มีสางนั
ิทธิ้นเรีจนกว
ยกรอางนั
้นตองสะดุ
อยูคือกการเจรจา”
ไมนับตอ ใหนับคางอยู
แทนผู
ภค กใหําหนดเวลาสองป
อายุความสะดุดหยุ
ฝายใดฝ
ายหนึด่งหยุ
ไดบดอกเลิ
ตั้งแตวันที่เริ่มเจรจากัสํนาหรัครับ้นคดีเมืฟ่ออยกเลิ
กการเจรจาแล
วจึงจะเริน่มภันัยดบวตยกั
อจากช
งรองระหว
างคูสัญญาประกั
นเองวอังระยะเวลานั
นจัดเปนคดีผ้นูบจนครบกํ
ริโภคคือาผูหนดอายุ
รับประกัคนวาม
ภัย
สองป
เรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และไดมีการเจรจาตอรองกันอยู จะมีผลใหอายุ
แตดวยเหตุที่กทารฟ
ับประกั
นั้น
ความฟองคดีกําหนดเวลาสองป
ี่เริ่มอนังรบอตังคดี
้งแตรวะหว
ันทีา่มงบุีสิทคคลภายนอกผู
ธิเรียกรองนั้เนสีตยอหายกั
งสะดุบผูดรหยุ
ดอยูคนืภัอยไมหรืนอับผูตเอาประกั
อ ใหนับนคภัายงอยู
ริโภค ซึน่งจะต
นคดีกทการเจรจาแล
ี่ฟองเรียกรองกั
ภคกับวผูงระยะเวลานั
ประกอบธุรกิ้นจจนครบกํ
เทานั้น กรณี
จึงไมตคกอยู
ตัมิ้งใชแตเปวนันคดี
ที่เริผ่มูบเจรจากั
ครั้นอเมืงเป
่อยกเลิ
วจึนงระหว
จะเริ่มานังผูบบตริอโจากช
าหนดอายุ
วาม
ภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลทําใหอายุความฟองคดีตองสะดุดหยุดอยู ฉะนั้น
สองป
อายุความฟองคดีในกรณี
ังกลาทวจึี่การฟ
งเพีอยงร
งแต
สะดุระหว
ดหยุาดงบุลงเท
านั้น
แตดวดยเหตุ
องคดี
คคลภายนอกผู
เสียหายกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยนั้น
มิใชเปนคดีผูบริโภค ซึ่งจะตองเปนคดีที่ฟองเรียกรองกันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเทานั้น กรณีจึงไมตกอยู
ตัวอยางที
พิพากษาศาลฎี
เรื่อ2551
ง อายุอัคนวามสะดุ
ดหยุ
นคดีทอี่ผงคดี
ูรับประกั
นภัดยหยุ
เจดาหนี
าเบี้น้ย
ภายใตพระราชบั
ญญั่ 2.30
ติวิธีพคํิจาารณาคดี
ผูบริโภคกาพ.ศ.
จะมีผลทํ
าใหดอลงายุเป
ความฟ
ตองสะดุ
อยู ้คฉะนั
ประกั
นภัย ฟองคดี
องเรีใยนกรณี
กรองลูดกังกล
หนีา้ วจึ
ซึ่งงเปเพีนยผูงแต
เอาประกั
ใหชําาระค
อายุความฟ
สะดุดนหยุภัยดลงเท
นั้น าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติวา ในการเรียกใหใชหรือใหคืน
เบี้ยประกัตันวภัอยย างที
ทา่ 2.30
นหามมิ
องคดีเมื่อพกนาเวลา
ับแตวันดซึหยุ
่งสิดทลงธิจเป
ะเรีนยคดีกให
รือคืนนเบี
คําใพิหพฟากษาศาลฎี
เรื่อง 2อายุปคนวามสะดุ
ที่ผใูรชับหประกั
ภัย้ยประกั
เจาหนีน้คภัายเบีถึ้ยง
กําหนด
แมยลกร
ูกหนี
อเดีนยภัวกัยนใหไดชมําีหระค
นังาสืเบีอรั้ยบประกั
สภาพหนี
้คาเบี้ยญประกั
นภัยนภัและขอผ
อนชําระ
ประกั
นภัดัยงนัฟ้นองเรี
องลู้แกละกลุ
หนี้ ซึม่งบริ
เปษนัทผูในเครื
เอาประกั
นภัยตามสั
ญาประกั
ย
หนี้ตอเจาคํหนี
อันเปนเหตุกใหาทีอายุ
ความสะดุดป.พ.พ.
หยุดลงมาตรา
และเริ882
่มนับวรรคสอง
อายุความใหม
วันที่ลูกยหนีกให
้ผิดในัชดหชํรือาระหนี
าพิ้พากษาศาลฎี
่ 7155/2547
บัญญันตับิวาแตในการเรี
ใหคืน้
แต้ยลประกั
ูกหนี้มนิไดภัชยําระหนี
กเจใหาหนี
ลย เเมืมื่อ่อพนับนถึเวลา
งวันที2่เจาปหนี
ื่นคํวาันขอรั
เจาพนั
เบี
ทานห้ใหาแมมิ
ฟอ้เงคดี
นับ้ยแต
ซึ่งบสิชํทาธิระหนี
จะเรีย้ในการฟ
กใหใชนหฟูรือกคืิจนการต
เบี้ยอประกั
นภักยงาน
ถึง
พิกําทหนด
ักษทรัดัพงยนั้นจึงแม
ลวลงเลยกํ
า
หนดเวลา
2
ป
แ
ล
ว
การที
่
ล
ู
ก
หนี
้
ร

ว
มกั
บ
ผู

ร

อ
งขอที
่
1
ยื
่
น
คํ
า
ร
อ
งขอให
ฟ


น
ฟู
ก
ิ
จ
การของลู
ก
หนี
ูกหนี้และกลุมบริษัทในเครือเดียวกันไดมีหนังสือรับสภาพหนี้คาเบี้ยประกันภัย และขอผอนชําระ้
โดยระบุ
เจ้าหนี
ายนี
้ เปนใหเจอาายุ
หนีค้รวามสะดุ
ายหนึ่งในจํ
าหนี้ห่มลายราย
้งลูกหนี้ไนดับมแต
ีหนัวงันสือทีถึ่ลงูกเจหนี
าหนี
หนี้ตอเจชาื่อหนี
อัน้รเป
นเหตุ
ดหยุานวนเจ
ดลง และเริ
นับอายุคทัวามใหม
้ผิด้ในัหดตชํรวจสอบ
าระหนี้
และยื
น
ยั
น
ยอดตามที
่
ป
รากฏในบั
ญ
ชี
ข
องลู
ก
หนี
้
จึ
ง
ถื
อ
ได
ว

า
เป
น
กรณี
ท
่
ี
ล
ู
ก
หนี
้
ไ
ด
ร
ั
บ
สภาพความรั
บ
ผิ
ด
ต
อ
เจ
า
หนี
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนั้โกดยมี
งาน
หลั
ก
ฐานเป
น
หนั
ง
สื
อ
ซึ
ง
่
สิ
ท
ธิ
เ
รี
ย
กร
อ
งที
เ
่
กิ
ด
จากการที
่
ล
ู
ก
หนี
้
ร
ั
บ
สภาพความรั
บ
ผิ
ด
โดยมี
ห
ลั
ก
ฐานเป
น
หนั
ง
สื
อ
มี
ก
ํ
า
หนด
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้
อายุ
ความชื่อ2เจปานหนี
ับแต
วันที้ เป
่ไดนรับเจสภาพความผิ
ตามมาตรา
193/35
ดังนั้นทัเมื
บแต
บผิด
โดยระบุ
้รายนี
าหนี้รายหนึ่งดในจํ
านวนเจาหนี
้หลายราย
้งลู่อกนัหนี
้ไดวมันีหทีนั่ลงูสืกอหนีถึง้รเจับสภาพความรั
าหนี้ใหตรวจสอบ
ถึงวันทีน่เยัจนายอดตามที
หนี้ยื่นคําขอรั
บชําระหนีญ้ตชีอขเจองลู
าพนั
กงานพิ
พยนอกรณี
ยูภายในกํ
าหนดเวลา
2 ป สิทธิบเรีผิยดกรตออเจงของเจ
าหนี้
และยื
่ปรากฏในบั
กหนี
้ จึงถืทอักไดษวทารัเป
ที่ลูกหนี
้ไดรับสภาพความรั
าหนี้โดยมี
จึงยักงฐานเป
ไมขาดอายุ
หลั
นหนัคงสืวาม
อ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้
จึงยังไมขาดอายุความ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 142

2/28/2563 BE 9:09 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-87

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-87

เรื่องที่ 2.6
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.6
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชยปมาตรา
รายการที
่มีอยูในกรมธรรม
ระกัน867วินวรรคสอง
าศภัยและวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ

ประกันภัยวา
“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
กรมธรรม
ประกันภัย ตงอและพาณิ
งลงลายมืชอยชืมาตรา
่อของผูร867
ับประกั
นภัย และมี
รายการดังตอไดไปนี
้
ประมวลกฎหมายแพ
วรรคสอง
และวรรคสาม
กําหนดให
เปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัย(1)วา วัตถุที่เอาประกันภัย
(2) สภังยมอบกรมธรรม
ใดซึ่งผูรับประกั
นภัยนรัภับยเสีอั่ยนงมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
“ให
ประกั
(3) ราคาแห
งมูนลภัประกั
ภัย ถาหากได
กําหนดกั
นไว นภัย และมีรายการดังตอไปนี้
กรมธรรม
ประกั
ย ตอนงลงลายมื
อชื่อของผู
รับประกั
(4) วัจํตานวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
(1)
ถุที่เอาประกั
นภัย นภัย
(5) ภัจํายนวนเบี
(2)
ใดซึ่งผูร้ยับประกั
ประกันนภัภัยยและวิ
รับเสีธ่ยีสงงเบี้ยประกันภัย
(6)
าหากสังญมูญาประกั
ําหนดเวลา
ตองลงเวลาเริ
่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย
(3) ถราคาแห
ลประกันนภัภัยยถมีากหากได
กําหนดกั
นไว
(7)
หรือยี่หนอซึของผู
รับประกั
(4) ชืจํา่อนวนเงิ
่งเอาประกั
นภัยนภัย
(8)
หรือยี่ห้ยอประกั
ของผูนเอาประกั
(5) ชืจํา่อนวนเบี
ภัย และวินธภัีสยงเบี้ยประกันภัย
(9)
ของผูรญับญาประกั
ประโยชนนภัถยามีจะพึ
งมี
(6) ชืถา่อหากสั
กําหนดเวลา
ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย
(10)
วั
น
ทํ
า
สั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
(7) ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย
(11) ชืสถานที
นที่ไเอาประกั
ดทํากรมธรรม
(8)
่อหรือยี่แ่หละวั
อของผู
นภัย ประกันภัย”
ดังนั้นชื่อเมืของผู
่อผูเรอาประกั
นภัยถไดาจะพึ
รับกรมธรรม
(9)
ับประโยชน
งมี ประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา
ตรงตามที(10)
่ ไดตวักลงกั
ว ยวาจาในสั
นทําสันญดญาประกั
นภัยญญาประกันภั ยหรื อไม ถาไมถูกตองตรงกั นให รีบทักทวง และรองขอใหผูรั บ
ประกันภัย(11)
แกไขทั
นที ่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย”
สถานที
รายการของกรมธรรม
ที่กฎหมายกํ
าหนดไว
ลวนเป
นสาระสํ
จะตองมีใหครบทุกขอกยกเว
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันปภัระกั
ยไดนรภัับยกรมธรรม
ประกั
นภัยจากผู
รับประกั
นภัยาคัแลญวที่ควรตรวจสอบความถู
ตองวนา
เพี
ยงบางข่ ไอดทีต่รกลงกั
ะบุวาน“ถ
หากไดกําหนดไว
” และนภั“ถยหรื
าจะพึ
่งอาจจะมี
แลวแต
กรณี ผทัูร้งั บนี้
ตรงตามที
ดวายวาจาในสั
ญญาประกั
อไมงมีถ”าเท
ไมาถนัูก้นตอซึงตรงกั
นใหหรื
รีบอทัไมกทมวีกง็ไดและร
องขอให
รายการดั
กลไาขทั
วแตนลทีะขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้
ประกันภัยงแก
1.1
วัตถุที่เอาประกันปภัระกั
ย คืนอภัวัยตทีถุ่กทฎหมายกํ
ี่ผูเอาประกัาหนดไว
นภัยมีสวลนได
ตามกฎหมายอยู
งภัยทีน่
รายการของกรมธรรม
วนเปเสีนยสาระสํ
าคัญที่จะต และได
องมีใหโอนความเสี
ครบทุกขอ ่ยยกเว
อาจจะเกิ
ตถุนวาั้นมาให
ผูรับประกั
นภัยรั”บและ
ความเสี
งภัยแทน
อาประกันหรืภัอยไม
นั้นมอาจเป
สิน สิทัท้งนีธิ้
เพียงบางขดอแกทีว่รัะบุ
“ถาหากได
กําหนดไว
“ถ่ยาจะพึ
งมี” เทซึา่งนัวั้นตถุซึท่งี่เอาจจะมี
ีก็ได แลนทรั
วแตพกยรณี
ผลประโยชน
ชีวอิตสามารถสรุ
รางกาย หรืปสาระสํ
อความรัาคับญผิดออกมาได
ตามกฎหมายก็
รายการดังกลารายได
วแตละข
ดังนี้ ได หากมีหลายรายการ ก็ขึ้นอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลื อกทํ1.1
า ทุ กวัรายการ
หรื อบางรายการก็
ะบุเเสีอาประกั
น ภั ย ไว เท และได
า นั้ น จึโงอนความเสี
จะเป น วั ต่ยถุงภั
ที่ เยอาที่
ตถุที่เอาประกั
นภัย คือ วัตถุทไ ดี่ผูเเฉพาะรายการที
อาประกันภัยมีสว่ รนได
ยตามกฎหมายอยู
ประกั
นภัยดแก
อันวจะได
ความคุ
ประกั
อาจจะเกิ
ัตถุนรั้นับมาให
ผูรมับครองตามกรมธรรม
ประกันภัยรับความเสี
่ยงภันภัยยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ขึ้นอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลื อกทํ า ทุ ก รายการ หรื อบางรายการก็ ไ ด เฉพาะรายการที่ ระบุ เอาประกั น ภั ย ไว เท า นั้ น จึ ง จะเป น วั ต ถุ ที่ เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
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ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกัตันวภัอย
ยเทาางทีนั้น่ 2.31
ผูที่มีคคํวามสั
มพันธอยูกับกทรั
สิทเธิสียหรือันอผลประโยชน
รายได
ามีวินาศภั
าพิพากษาศาลฎี
า เรืพ่อยง หรื
สวอนได
อาจเอาประกันหรื
ภัยอได
เปนใดๆ
คดีทซึี่ผ่งูเถอาประกั
นภัย
เกิ
้นจะทํ
ใหผยูนกรั้นอตงจํองเสี
่ผูนั้นจะได
รับสามารถประมาณเป
นเงินไดแลว ผูนั้นยอมเปน
เปดนขึโจทก
ฟอางเรี
าเลยยหาย
ผูรับและความเสี
ประกันภัย ใหยรหายที
ับผิดตามสั
ญญาประกั
นภัย
ผูมีสวนไดคํเาสีพิยพทีากษาศาลฎี
่อาจเอาประกักาที
นภั่ ย359/2542
ได
ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
1.2าใหภัผยูนใดซึ
รับยประกั
ภัยรับเสี่ยง ยสามารถแบ
ออกไดรับเปสามารถประมาณเป
น 2 แบบ ดังนี้ นเงินไดแลว ผูนั้นยอมเปน
เกิดขึ้นจะทํ
ั้นต่งอผูงเสี
หาย นและความเสี
หายที่ผูนั้นงจะได
แบบระบุนภภััย ได
คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
ผูมีสวนไดเสียที1.2.1
่อาจเอาประกั
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุ1.2
ใหความคุ
มครองเฉพาะไฟไหม
ดของแก
ตมเพืดั่องการอยู
ภัยใดซึ
่งผูรับประกันภัยรับฟเสีาผ่ยาง และการระเบิ
สามารถแบงออกได
เปนสหุ2งแบบ
นี้ อาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเท1.2.1
านั้น หรื
อกรมธรรม
ภัยรถยนต
ครใจอยประเภทสองที
ครองเฉพาะภั
ยสูญหรืหาย
และ
แบบระบุ
ภัย คืปอระกั
เปนนการระบุ
ภัยทีภ่คาคสมั
ุมครองไว
างชัดเจน หากภั่คุมยใดมิ
ไดระบุเอาไว
อปรากฏ
ไฟไหม
านั้นนเปของกรมธรรม
นตน
อยู
ในขเอทยกเว
ประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
1.2.2
แบบสรรพภั
ย หรือฟความเสี
่ยงภัยทุกชนิดดของแก
ประกอบด
่คุมครองหลากหลาย
ทําใหมาักงเรีเปยนก
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม
าผา และการระเบิ
สหุงตวมยภั
เพืย่อทีการอยู
อาศัย และทําแสงสว
มครองแบบสรรพภั
ย หรือปแบบความเสี
่ยงภัยภทุาคสมั
กชนิดครใจ
โดยจะระบุ
ภัยที่คุม่คครองเพี
ยงวา “ใหยคสูวามคุ
ภัเปยนพืความคุ
้นฐานไว
เทานั้น หรือกรมธรรม
ระกันภัยรถยนต
ประเภทสองที
ุมครองเฉพาะภั
ญหายมครอง
และ
อุบัติภัยเททุากนัอย้นาเป
งทีน่ไตมนไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
ไฟไหม
รถยนตภาคสมั1.2.2
ครใจประเภทหนึ
่ง เปยนหรื
ตนอความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
แบบสรรพภั
1.3มครองแบบสรรพภั
ราคาแหงมูลประกั
นภัอยแบบความเสี
ถาหากไดก่ยําหนดกั
ไว ดคําโดยจะระบุ
วา “ราคาแห
นภัย”งวนัา้น“ให
พจนานุ
กรมฉบั
เปนความคุ
ย หรื
งภัยทุกนชนิ
ภัยงทีมู่คลุมประกั
ครองเพี
ความคุ
มครองบ
ราชบั
ยสถาน
ความหมายคํ
วาน“มูกรมธรรม
ลประกันปภัระกั
ย” นหมายความถึ
ที่กําหนดในการเอา
อุบัติภณัยฑิทุกตอย
างที่ไมพ.ศ.
ไดอยู2554
ในขอให
ยกเว
น” ตัวอยาางเช
ภัยความเสี่ยงงภั“ราคาทรั
ยทรัพยสพินยกรมธรรม
ประกันภัย
ประกั
ย” ซึ่งคมิรใจประเภทหนึ
ใชหมายความถึ่งงเป
ราคาทรั
รถยนตนภภัาคสมั
นตน พยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไว1.3
เปนพิราคาแห
เศษ งมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
่กฎหมายใช
คําวา ให
“ราคาแห
งมูลประกั
ภัยลประกั
ถาหากได
นไว” ทํางให“ราคาทรั
คิดไปวาพการประกั
นภัยทุกชนิด
ราชบัณฑิการที
ตยสถาน
พ.ศ. 2554
ความหมายคํ
าวาน“มู
นภัยก”ําหนดกั
หมายความถึ
ยที่กําหนดในการเอา
จะกํ
มู ลประกั นงภัราคาทรั
ยกั น ไวพหยรื อสินไมทีก่เอาประกั
็ ไ ด ถ า หากกํ
ก็ต องระบุ
ล งไวพใ นกรมธรรม
ป ระกั
ประกัานหนดราคาแห
ภัย” ซึ่งมิใชหงมายความถึ
นภัยาทัหนดกั
่วไป แตน ไว
หมายถึ
ง ราคาทรั
ยสินที่เอาประกั
นภันยภัซึย่ง
แต
ความจริเปงนแลพิวเศษ
หาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
กําหนดไว
ตีราคาชีวการที
ิตคนได
ทรัพยสคินําทีวา่จะสามารถกํ
มูลประกั
นภัยกันนไวไว” ได
พยาสินการประกั
บางประเภทเท
่กฎหมายใช
“ราคาแหงมูาลหนดราคาแห
ประกันภัย ถางหากได
กําหนดกั
ทําแใหกคทรั
ิดไปว
นภัยทุกาชนินั้นด
ยกตั
างเชน ศิลปวัง มูตลถุประกั
โบราณวั
่ทรัพายหนดกั
สินเหลนาไว
นี้เกป็ ตน อทรังระบุ
พยสลินงไว
ที่ไมใ นกรมธรรม
อาจจะตีราคาตามปกติ
จะกํวาอย
หนดราคาแห
น ภัตยถุกั นภาพเขี
ไว หรืยอนต
ไมากงๆ
็ ไ ด โดยที
ถ า หากกํ
ป ระกั น ภั ย
ในตลาดทั
ว
่
ไปได
และเป
น
ทรั
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ย
ส
น
ิ
ที
ม
่
ม
ี
ล
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ค
า
ทางจิ
ต
ใจมากกว
า
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ล
ค
า
ประโยชน
ใ
นการใช
ส
อยทรั
พ
ย
ส
ิ
น
นั
้
น
ทั
้งยัสงามารถ
เปนสิ่ง
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไม
ทีตีร่ไมาคาชี
อาจทํวิตาเที
ยม หรื
ได หรืออาจเป
นทรัพยสินงจํมูาพวกเอกสารสํ
กฎหมาย
แพทย นักประพัานัน้นธ
คนได
ทรัอพทํยาสขึิน้ ทีใหม
่จะสามารถกํ
าหนดราคาแห
ลประกันภัยกัานคัไวญของนั
ไดแกกทรั
พยสินบางประเภทเท
สถาปนิ
ช านงภาพ
เป นตถุต นภาพเขี
ซึ่ ง อาจจะไม
ี มู ล ค่ทารัในตั
น เองมากนั
ย หายมากตามมา
ยกตัวอยกางเช
ศิลปวัธนาคาร
ตถุ โบราณวั
ยนตางๆ มโดยที
พยสวินมัเหล
านี้เปนทรักพแต
ยสจินะมี
ที่ไมผอลเสี
าจจะตี
ราคาตามปกติ
ถาทรัพยส่วินไปได
นั้นถูและเป
กทําลายไป
สินเหล
านี้จึงจําตามูอลงจะมี
การกําหนดราคาแห
งมูลพประกั
ในตลาดทั
นทรัพฉะนั
ยสินที้น่มทรั
ีมูลพคยาทางจิ
ตใจมากกว
คาประโยชน
ในการใชสอยทรั
ยสินนัน้นภัยทัไว้งยัขณะทํ
งเปนสิา่ง
เนื่องจากถ
าหากมิ
ดกอําอาจเป
หนดราคาแห
นภัยกันเอาไว
่อเกิกดกฎหมาย
ความเสียหายขึ
ยอมเปนนธ
ทีสัญ่ไมญาประกั
อาจทําเทีนยภัมย หรื
ทําขึ้นใหม
ได ไหรื
นทรัพยงสมูินลจํประกั
าพวกเอกสารสํ
าคัญเมื
ของนั
แพทย้นมา
นักประพั
การยากลํก าชบากที
่จะพิธนาคาร
สูจนวา ทรั
มีราคาที่ถมูกี มตู ลอคงแท
จริวงมัเทนาเองมากนั
ใด พรอมกัก บแต
กําจหนดหลั
การคํานวณ
สถาปนิ
า งภาพ
เป นพตยนสินซึนั่ ง้นอาจจะไม
า ในตั
ะมี ผ ลเสีกเกณฑ
ย หายมากตามมา
คถาสิทรันไหมทดแทนว
ชดใชฉะนั
กัน้นดวทรั
ยมูพลยคสาอะไร
องกักบารกํ
การกําหนดราคาแห
าหนดราคามูลงประกั
นภัยนดภัวยไว ขณะทํา
พยสินนั้นถูกทํา าจะให
ลายไป
ินเหลเพื
านี่อ้จใหึงจํสาอดคล
ตองจะมี
มูลประกั
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คานอกจากนี
ระวางขนส้ การกํ
ง และค
าใชจายอื่นลๆประกั
แลวแต
วย (คํากพิับพการประกั
ากษาศาลฎี
่ 4449/2541)
าหนดราคามู
นภักยรณียังดอาจใช
นภักยาที
การขนส
งสินคาทางทะเล เนื่องดวย
ประกัวิธนีกภัารเฉพาะของการประกั
ยที่กําหนดราคาแหงมูลนประกั
นภัยไวบนขนั้น มีความหมายเช
นเดียวกับกรมธรรม
ประกั
สินคาที่คกรมธรรม
ุมครองภายใต
ภัยในการรั
วามแตกตางจากการประกั
นวินาศภั
ยทัน่วภัไปย
แบบกําหนดมูลคงมูาล(Valued
หรือ Agreed
ในพจนานุ
กรมศั
พทประกันภัาสิยนฉบั
ฑิตยยสภา
เพราะราคาแห
ประกันภัPolicy
ย หรือราคาส
วนไดเสีValue
ย ไมใชPolicy)
หมายความเพี
ยงแต
เฉพาะราคาค
คาบเทราชบั
านั้นณแต
ังอาจ
(2560,ง คาน.ระวางขนส
302) ซึง่งให
ความหมายว
่งซึ่งผูเกอาประกั
นภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน
รวมถึ
และค
าใชจายอื่นาๆ“กรมธรรม
แลวแตกรณีปดระกั
วยน(คํภัายพิแบบหนึ
พากษาศาลฎี
าที่ 4449/2541)
เงินเอาประกั
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่เอาประกั
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ง” นและ
กรมธรรม
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มูลประกั
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ภัย
อํานวยาหนดมู
สุภเวชย
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งหนา ซึเมื่งให
่อมีคกวามหมายว
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าใดนภัก็ใยหแบบหนึ
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ลคก็าทีให่ตคกลงกั
นไวนั้น ทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
อํจะใช
านวย
เวชย (2551, ตน.ามมู52)
วามหมายไว
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ลงไวกเสร
ปนาหลั
กฐานในกรมธรรม
นภัยนิ เถจอร
าใน
เครื
่
อ
งตกแต
ง
เป
น
ต
น
ทรั
พ
ย
ส
ิ
น
เหล
า
นี
้
จ
ะไม
ม
ี
ก
ารกํ
า
หนดราคาแห
ง
มู
ล
ประกั
น
ภั
ย
ไว
เพราะเมื
่
อ
เกิ
ด
ความเสี
ย
หายขึ
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภั้นย
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
877นก็ไวบนัญั้นญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จะใช
คาสินไหมทดแทนให
ตามมูชยลคมาตรา
าที่ตกลงกั
จํานวนเงิสํนาทีหรั
่เอาประกั
่องดรวาคาตามท
ยสามารถประเมิ
นราคาความเสี
หายได
และหากจะให
งมูล
บ ทรั พนยภัสยิ นไวที่ อเนืาจตี
อ งตลาดได
เช น สิ่ งยปลู
ก สรทาั่วงไปรถยนต
สต็ อ กสิกนําหนดราคาแห
ค า เฟอร นิ เ จอร
ประกั
นภัยเอาไว
ติใานมาตรา
877 งดัมูงลกลประกั
าว และอาจเป
นชองทางให
ผูเอาประกั
นภั้นย
เครื่องตกแต
ง เปนยตอนมจะเป
ทรัพยนสการขั
ินเหลดากันีบ้จบทบั
ะไมมญีกญัารกํ
หนดราคาแห
นภัยไว เพราะเมื
่อเกิดความเสี
ยหายขึ
คประมวลกฎหมายแพ
ากําไรจากการเอาประกั
นภัยได
งและพาณิ
ชย มาตรา 877 ก็บัญญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
1.4
จํ
า
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ง
่
เอาประกั
นภัย สามารถจํานแนกได
ดังนี้ ยหายไดทั่วไป และหากจะใหกําหนดราคาแหงมูล
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว เนื่องดวยสามารถประเมิ
ราคาความเสี
1.4.1
กรณีวนัตการขั
ถุที่เอาประกั
ทรัพยสิน877
คือดัจํงากล
นวนเงิ
นสูงสุดซึ่งนผูรชับอประกั
นภัผยูเอาประกั
จะตองรันบภัผิดย
ประกันภัยเอาไว
ยอมจะเป
ดกับบทบันภัญยญัเปติในนมาตรา
าว และอาจเป
งทางให
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1.5 จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก
บุคคลอื่นแทน จะตองระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรายการนี้ เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดทําการชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือจํานวนเงินดังกลาวไดอยางถูกตอง ถูกคนตอไป ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
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ก็ได แต
ถาผู่กเอาประกั
าวาจะต
“ผูรอับงระบุ
ประโยชน
” ทคาคลนั
นหมายความว
า บุคคลผู
ับคาสินนภัไหมทดแทนหรื
อรับจํคาานวนเงิ
นใชให
บุคคลอื่น“คํ
แทน
ชื่อของบุ
้นลงในรายการนี
้ เพืจ่อะพึ
ที่ผงูรไดับรประกั
ยจะไดทําการชดใช
สินไหมทดแทน
อนึ่งผูนเอาประกั
นภัอยยและผู
คนเดียวกันก็ได”
หรือจํานวนเงิ
ดังกลาวได
างถูกรตับอประโยชน
ง ถูกคนตนอั้นไปจะเป
ดังทีน่ไบุดคบคลคนหนึ
ัญญัติไวใ่งนประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชย มาตรา
อย
า
งไรก็
ด
ี
ผู
เ

อาประกั
น
ภั
ย
มี
ส
ิ
ท
ธิ
ท
่
ี
จ
ะถอดถอน
แก
ไ
ข
เปลี
่
ย
นแปลงผู

ร
ั
บ
ประโยชน
น
้
ั
น
ได
ตลอดระยะเวลาเอา
862 วรรคสี่กับวรรคหาวา
ประกันภัย“คํเวาวนาเสี“ผู
ยแต
ูรับประโยชน
ั้นไดแสดงเจตนาขอรั
บสิทจธิะพึ
ดังงกล
ประกันภัยแลวอรับจํานวนเงินใชให
รับผประโยชน
” ทนานหมายความว
า บุคคลผู
ไดราับวตคอาผูสิรนับไหมทดแทนหรื
1.10
วันทําสันญภัญาประกั
ภัย คือ นวันั้นทีจะเป
่สัญญาประกั
นภัยเกิ่งคนเดี
ดขึ้นจากการที
อนึ่งผูเอาประกั
ยและผูรับนประโยชน
นบุคคลคนหนึ
ยวกันก็ได่ม”ีคําเสนอกับคําสนองถูกตอง
ตรงกันระหว
งผูเดอาประกั
นภัยนกัภับยผูมีรสับิทประกั
นภัย และกแกอให
กิดภาระผู
กพันรของคู
สัญญาทั
ายนับแตบัดนั้น
อยาางไรก็
ี ผูเอาประกั
ธิที่จะถอดถอน
ไขเเปลี
่ยนแปลงผู
ับประโยชน
นั้น้งไดสองฝ
ตลอดระยะเวลาเอา
เปนตนนไป
ประกั
ภัย เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาขอรับสิทธิดังกลาวตอผูรับประกันภัยแลว
1.11
่ และวั
นที่ไดนทภัํายกรมธรรม
นภัย ปกติ
่จัดทํากรมธรรม
ประกับนคํภัายสนองถู
ไดแกกทีต่ตอั้งง
1.10 สถานที
วันทําสัญ
ญาประกั
คือ วันทีป่สระกั
ัญญาประกั
นภัยสเกิถานที
ดขึ้นจากการที
่มีคําเสนอกั
สํตรงกั
านักนงานใหญ
ออาจเปนนสํภัายนักักบงานสาขาของผู
ประกัอนใหภัเยกิก็ดไภาระผู
ด หากได
ารมอบอํ
นาจให
สาขาออกกรมธรรม
ระหวางผูหรืเอาประกั
ผูรับประกันภัยรับและก
กพัมนีกของคู
สัญาญาทั
้งสองฝ
ายนับแตบัดนั้น
ประกั
น
ภั
ย
ได
สํ
า
หรั
บ
วั
น
ที
ท
่
า
ํ
กรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
นั
้
น
อาจจะเป
น
วั
น
เดี
ย
วกั
น
กั
บ
วั
น
ทํ
า
สั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย หรือภายหลัง
เปนตนไป
วันทําสัญ1.11
ญาประกั
นภัยก็่ และวั
ได เพราะผู
นภัยอาจไม
ดทํสาถานที
กรมธรรม
นภัยใหปแระกั
กผูเนอาประกั
สถานที
นที่ไดรทับําประกั
กรมธรรม
ประกันสภัามารถจั
ย ปกติ
่จัดทํปาระกั
กรมธรรม
ภัย ไดแนกภัทีย่ตไดั้ง
ในทั
สํานันกทีงานใหญ หรืออาจเปนสํานักงานสาขาของผูรับประกันภัยก็ได หากไดมีการมอบอํานาจใหสาขาออกกรมธรรม
งๆ ตามทีป่กระกั
ฎหมายบั
ติไวดังกลนาวัวข
างต
นแล
บัติ กรมธรรม
นภัยยังง
ประกันภัยนอกจากรายการต
ได สําหรับวันที่ทําากรมธรรม
นภัยนัญ้นญัอาจจะเป
นเดี
ยวกั
นกัวบในทางปฏิ
วันทําสัญญาประกั
นภัย ปหรืระกั
อภายหลั
อาจมี
่นๆ นทีภั่จํายเป
วยก็ได เช
คํานิยนาม
ขอยกเวสนามารถจั
เงื่อนไขดทํเปานกรมธรรม
ตน ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยได
วันทํารสัายการอื
ญญาประกั
ก็ไนดดเพราะผู
รับนประกั
ภัยอาจไม
ในทันที
นอกจากรายการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนแลว ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยยัง
อาจมีรายการอื่นๆ ที่จําเปนดวยก็ได เชน คํานิยาม ขอยกเวน เงื่อนไข เปนตน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 147

2/28/2563 BE 9:09 PM

2-92

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-92

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

บรรณานุกรม
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจําป 2558-60 สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (มีนาคม 2560). แนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 สําหรับบริษัท
ประกันวินาศภัย. กรุงเทพฯ.
คําวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.tanaiyim.com
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบี
ยบ ประจํางปและพาณิ
2558-60ชยสมาคมประกั
นวินาศภัสํายนัไทย.
จิตฤดี วีระเวสส. (2555). สรุปหลักกฎหมายแพ
เลม 2. กรุงเทพฯ:
กพิมพ(มีอนภิาคม
โชติ.2560). แนวทางการปฏิบัติ
ญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
ญญัติปอบริงกัษนัทและปราบปรามการ
จิตติ ติงศภัตามพระราชบั
ทิย. (2559).ญกฎหมายแพ
งและพาณิชยวาดวยประกันนภัพ.ศ.
ย (พิ2542
มพครัและพระราชบั
้งที่ 14). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวิญูชน
สนั
จํากับดสนุ
. นทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 สําหรับบริษัท
นวินตาศภั
งเทพฯ. ผูบริโภค. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก www.lawwebservice.com/law
ชาญณรงคประกั
ปราณจิ
ต. ลัย.กกรุ
ษณะของคดี
คําวินิจฉัยsearch/consu2.pdf
ประธานศาลอุทธรณ. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.tanaiyim.com
จิไชยยศ
ตฤดี วีเหมะรั
ระเวสสช.ตะ.
(2555).
สรุปยหลัอหลั
กกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย ชเลยม: ประกั
2. กรุงนเทพฯ:
นักวพิยกฎหมายคุ
มพอภิโชติ. มครองผูประสบภัยจากรถ
(2548).
กกฎหมายแพ
งและพาณิ
ภัย พรสํอามด
จิตติ ติงศภั(พิทมิยพ. ค(2559).
าดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพวิญูชน
รั้งที่ 8). กฎหมายแพ
กรุงเทพฯ: สํงาและพาณิ
นักพิมพนชิตยิธวรรม.
จํ.า(2556).
กัด. คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม.
ชาญณรงค
. ลักษณะของคดี
ผูบรินโภัภค.
16 กรุ
พฤษภาคม
ธานี
วรภัทรปราณจิ
. (2558).ตตกฎหมายว
าดวยประกั
ย (พิสืมบพคคนรัเมื้งที่อ่ 4).
งเทพฯ: บริ2560,
ษัทสําจาก
นักพิมwww.lawwebservice.com/law
พวิญูชน จํากัด.
ประทีป ทัsearch/consu2.pdf
บอัตตานนท. ปญหาทางกฎหมายบางประการในสัญญาประกันภัย. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก https://
ไชยยศ เหมะรั
ชตะ. (2548). ยอหลักกฎหมายแพงและพาณิชย: ประกันภัย พรอมดวยกฎหมายคุมครองผูประสบภัยจากรถ
www.tgia.org/upload/file_group/9/download_1016.pdf
พคชรัีว้งะ.ที่ (2555).
8). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพนิติธรรม.
ประมวล จั(พินมทร
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
ชา NL602 การประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ. สถาบัน
. (2556).
คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม.
ประกั
นภัยไทย.
ธานี วรภัทร. (2558). งกฎหมายว
ยประกั
นภัย (พิมลพาสุคดรั้ง).ทีสื่ 4).
บริษัทสํานัก2560,
พิมพวจาก
ิญูชhttp://web.krisdika.go.
น จํากัด.
ประมวลกฎหมายแพ
และพาณิชายดว(ฉบั
บ Update
บคกรุ
นเมืงเทพฯ:
่อ 16 พฤษภาคม
ประทีป ทัth/data/law/law4/ป03/ป03-20-9999-update.pdf
บอัตตานนท. ปญหาทางกฎหมายบางประการในสัญญาประกันภัย. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก https://
ประสิทธ คํwww.tgia.org/upload/file_group/9/download_1016.pdf
าเกิด. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุนที่ 6 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เงื่อนไข
ประมวล จักรมธรรม
นทรชีวะ.ประกั
(2555).
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
ชา พฤษภาคม
NL602 การประกั
นภัยและกฎหมายที
่เกี่ยวของ. สถาบัน
นภัยรถยนต
ภาคบังคับ. สืบคนเมื่อ 16
2560, จาก
https://www.tgia.org/newsan
ประกันภัยไทย.
devents-detail-TH_341_1
ประมวลกฎหมายแพ
ย (ฉบัณบฑิUpdate
เมืไ่อขเพิ
16่มพฤษภาคม
2560,
พจนานุ
กรมศัพทประกังและพาณิ
นภัย ฉบับชราชบั
ตยสภา (พิลามสุพดค).รั้งสืทีบ่ ค6นแก
เติม). (2560).
กรุงจาก
เทพฯ:http://web.krisdika.go.
หางหุนสวนจํากัด อรุณ
th/data/law/law4/ป03/ป03-20-9999-update.pdf
การพิ
มพ.
ประสิยทสุธนคํทรพั
าเกิดน.ธุเอกสารประกอบการบรรยายหลั
กสูตรการตรวจสอบอุ
รุนทีประกั
่ 6 สมาคมประกั
่อนไข
พรชั
. (2558). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชบยัตลัิเหตุ
กษณะ
นภัย (พิมพนควินรั้งาศภั
ที่ 1).ยไทย
กรุงเงืเทพฯ:
นภัยรถยนต
สํกรมธรรม
านักพิมพปกระกั
รุงสยาม
พับลิชชิภ่ง าคบั
จํากังดคั. บ. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก https://www.tgia.org/newsan
พระราชบัdevents-detail-TH_341_1
ญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
พจนานุกรมศั
ทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (พิมพครั้งที่ 6 แกไขเพิ่มเติม). (2560). กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด อรุณ
จากพhttp://www1.oic.or.th/upload/insurranceact/download/362-5141.pdf
พระราชบัการพิ
ญญัตมิคพุม.ครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://
พรชัย สุนwww1.oic.or.th/upload/motorinsurrance/download/353-3135.pdf
ทรพันธุ. (2558). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ ประกันภัย (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพกรุงสยาม พับลิชชิ่ง จํากัด.
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
จาก http://www1.oic.or.th/upload/insurranceact/download/362-5141.pdf
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://
www1.oic.or.th/upload/motorinsurrance/download/353-3135.pdf

บรรณานุกรม

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 148

2/28/2563 BE 9:09 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-93

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-93

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www1.oic.
or.th/upload/nonlifeinsurrance/download/37-1585.pdf
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.amlo.
พระราชบัgo.th/index.php/th/#
ญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www1.oic.
พระราชบัor.th/upload/nonlifeinsurrance/download/37-1585.pdf
ญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม
พระราชบัลญาญังสูตงิปพ.ศ.
องกัน2559.
และปราบปรามการฟอกเงิ
น พ.ศ.2560,
2552.จากสืบhttp://www.amlo.go.th/index.php/th/#
คนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.amlo.
พระราชบัgo.th/index.php/th/#
ญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://web.krisdika.go.th/
พระราชบัdata/law/law2/«76/«76-20-2551-a0001.pdf
ญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
พระราชบัลญาญังสูตงิวพ.ศ.
าดวยข2559.
อสัญญาที
ธรรม
พ.ศ. 2540.
คนเมืhttp://www.amlo.go.th/index.php/th/#
่อ 18 กันยายน 2560, จาก http://law.longdo.com/
สืบคน่ไมเมืเป่อน16
พฤษภาคม
2560,สืบจาก
พระราชบัlaw/551/
ญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://web.krisdika.go.th/
พระราชบัdata/law/law2/«76/«76-20-2551-a0001.pdf
ญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก https://
พระราชบัwww.etda.or.th/files/1/files/26.pdf
ญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540. สืบคนเมื่อ 18 กันยายน 2560, จาก http://law.longdo.com/
พุทธิพงษ law/551/
ดานบุญสุต. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายวิชา NL104 การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย. สถาบันประกันภัย
พระราชบัไทย.
ญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (ฉบับประมวล). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก https://
มนตชัย ชนิ
นทรลีลา. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคโดยสังเขป. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก www.iadopa.org/.../วิธี
www.etda.or.th/files/1/files/26.pdf
ารณาคดี
ูบริโภคโดยสั
งเขป
พุทธิพงษ พิดจานบุ
ญสุต.ผ(2550).
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
ชา NL104 การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย. สถาบันประกันภัย
มนู รักวัฒไทย.
นกุล. (2557). เอกสารประกอบการบรรยายวิชา NLA701 ขั้นตอนและกฎหมายสําหรับสินไหมทดแทน. สถาบัน
ประกั
นภัลยา.ไทย.
มนตชัย ชนิ
นทรลี
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคโดยสังเขป. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก www.iadopa.org/.../วิธี
วิเชียร ดิเรกอุ
ดมศักดิ์.ผ(2560).
กฎหมายแพ
พิจารณาคดี
ูบริโภคโดยสั
งเขป งพิสดาร เลม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพฯ: หจก. แสงจันทรการพิมพ.
ศนั
พันธุ. (2559).
คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา
มพครั้งที่ขั20).
กรุงเทพฯ: บริษัทสําหรั
านักบพิสิมนพไหมทดแทน.
วิญูชน จํากัสถาบั
ด. น
มนูนรัทกกวัรณ
ฒนกุโสตถิ
ล. (2557).
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
ชา(พิNLA701
้นตอนและกฎหมายสํ
สุนทร เปลีประกั
่ยนสีน. ภั(ม.ป.ป.).
ยไทย. แนวคิดใหมทางละเมิดในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
จากดweb.krisdika.go.th/data/activity/act224.pdf
วิเชียร ดิเรกอุ
มศักดิ์. (2560). กฎหมายแพงพิสดาร เลม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพฯ: หจก. แสงจันทรการพิมพ.
สํศนัานันกทงานคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริ
มการประกอบธุ
รกิจ(พิประกั
(คปภ.).
บคนเมืบริ่อ ษ16ัทสํพฤษภาคม
กรณ โสตถิพันธุ. (2559).
คําอธิ
บายนิ
ติกรรม-สัญญา
มพคนรัภั้งทีย่ 20).
กรุงสืเทพฯ:
านักพิมพวิญ2560,
ูชนจาก
จํากัดhttp://
.
www.oic.or.th/th/industry/intermediaries
สุนทร เปลี่ยนสี. (ม.ป.ป.). แนวคิดใหมทางละเมิดในกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
สํานักงานปจาก
องกัweb.krisdika.go.th/data/activity/act224.pdf
นและปราบปรามการฟอกเงิน. (2558). คูมือประชาชนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พิมพครั้งที่ 8).
กรุ
ง
เทพฯ:
หางหุานกับสวและส
นจํากังเสริ
ดอุดมมศึ
กษา. สืบคนรเมืกิจ่อประกั
16 พฤษภาคม
2560,
สํานักงานคณะกรรมการกํ
การประกอบธุ
นภัย (คปภ.).
สืบคจาก
นเมื่www.amlo.go.th
อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://
อดิศร พิพwww.oic.or.th/th/industry/intermediaries
ัฒนวรพงศ. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายวิชา NL103: การประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ. สถาบัน
ยไทย.
สํานักงานปประกั
องกันนภัและปราบปรามการฟอกเงิ
น. (2558). คูมือประชาชนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พิมพครั้งที่ 8).
อธิวัฒน ศุกรุ
ภสวั
ส
ดิ
ว
์
ช
ั
ร.
(2553).
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
NLU502: 2560,
การดําจาก
เนินธุwww.amlo.go.th
รกิจประกันวินาศภัยและกฎหมายที่
งเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดอุดมศึกษา. สืบคนเมื่อ 16ชาพฤษภาคม
อง. สถาบั
นประกัเอกสารประกอบการบรรยายวิ
นภัยไทย.
อดิศร พิพเกีัฒ่ยนวข
วรพงศ
. (2550).
ชา NL103: การประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ. สถาบัน
อรัญ ศรีวประกั
องไทย.
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ป

อ
งกั
น
และปราบปรามการฟอกเงิ
น พ.ศ. 2542 (ปปง.) (66) พระราชบัญญัติปองกันและ
นภัยไทย.
นทางการเงินแกการกอการรชายา NLU502:
พ.ศ. 2556การดํ
(ปกร.)
บคนเมืนวิ่อน16
2560,่
อธิวัฒน ศุปราบปรามการสนั
ภสวัสดิ์วัชร. (2553).บสนุ
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
าเนิ(17).
นธุรกิจสืประกั
าศภัพฤษภาคม
ยและกฎหมายที
จาก
เกี่ยวขhttps://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_971.pptx
อง. สถาบันประกันภัยไทย.
.
หลั
ก
วิธีการญญัและเงื
ดใหมีการฝกอบรมเกี
วกับ2542
การปอ(ปปง.)
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และการ
อรัญ ศรีวองไทย.เกณฑ
พระราชบั
ติปอ่องกันไขในการจั
นและปราบปรามการฟอกเงิ
น ่ยพ.ศ.
(66) พระราชบัญญัติปอนงกั
นและ
ปปราบปรามการสนั
องกันและปราบปรามการสนั
บ
สนุ
น
ทางการเงิ
น
แก
ก
ารก
อ
การร
า
ยให
แ
ก
ผ

ู
ม
ี
ห
น
า
ที
่
ร
ายงานตามมาตรา
13
พ.ศ.
2559.
บสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 (ปกร.) (17). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
สืบคนhttps://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_971.pptx
เมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561, จาก https://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_1001.pdf
จาก
. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใหแกผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา 13 พ.ศ. 2559.
สืบคนเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561, จาก https://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_1001.pdf

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 149

2/28/2563 BE 9:09 PM

2-94

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-94

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

อํานวย สุภเวชย. (2551). คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ
1991.
. (2558). ปญหาขอกฎหมายวาดวยประกันภัยที่บุคลากรประกันภัยควรรู (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือน
ลา. . (2551). คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ
อํานวย สุภตุเวชย
th
Black's Law
1991.Dictionary (8 ed.). (2004). สืบคนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2560, จาก http://landingbook.co/blacks_law_
dictionarya_a_blacks_law_dict_9_e_hardcover.pdf
. (2558). ปญหาขอกฎหมายวาดวยประกันภัยที่บุคลากรประกันภัยควรรู (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือน
ThailandตุลLaw
า. Library by Siam Legal. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://library.siam-legal.com/thaicivil-and-commercial-code/
Black's Law
Dictionary (8th ed.). (2004). สืบคนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2560, จาก http://landingbook.co/blacks_law_
dictionarya_a_blacks_law_dict_9_e_hardcover.pdf
Thailand Law Library by Siam Legal. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560, จาก http://library.siam-legal.com/thaicivil-and-commercial-code/

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 150

2/28/2563 BE 9:09 PM

