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บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   นว. 
1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

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

แนวคิด 
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

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

  แต่ส าหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการท างานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอ านวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ท าประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาท าหน้าที่ แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ท าประกันภัยรวมถึงการรับผิดต่อความเสียหายของบุคคล  
ภายนอก  

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

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

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

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

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

7. การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยพัฒนาขึ้น 
โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุดังกล่าวออกแบบมาเพ่ือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือประชาชน
เฉพาะกลุ่ม สามารถใช้ระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
 
 

นว.1

(2 ชั่วโมง)

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   152 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   นว. 
1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

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

แนวคิด 
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

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

  แต่ส าหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการท างานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอ านวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ท าประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาท าหน้าที่ แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ท าประกันภัยรวมถึงการรับผิดต่อความเสียหายของบุคคล  
ภายนอก  

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

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

แนวคิด 
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

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

  แต่ส าหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการท างานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอ านวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ท าประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาท าหน้าที่ แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ท าประกันภัยรวมถึงการรับผิดต่อความเสียหายของบุคคล  
ภายนอก  

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-3 
 

ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

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

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-5 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

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

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

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

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

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

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-5 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

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

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

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

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

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

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

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

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

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

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

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

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

	 	 (2)	 ควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่ผู้ขับขี่	 ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลอื่นๆ	 ที่อยู่ภำยนอกรถ 

ทั้งควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่กระท�ำต่อชีวิต	 ร่ำงกำย	 และอนำมัย	 และควำมรับผิดที่กระท�ำต่อทรัพย์สินให้ได้รับ

ควำมเสียหำย	รวมถึงบุคคลอื่นๆ	ที่โดยสำรอยู่ภำยในรถที่ท�ำประกันภัยนั้นด้วย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-7 
 

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

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

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

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

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

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

��1_edit NT_388page.indd   156 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

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

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

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

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

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

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

คุม้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

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

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

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

“บุคคลภำยนอก”
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

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

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

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

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

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

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

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

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

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

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

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

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

แต่ซื้อไว้เฉพำะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท	3	กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	จ�ำกัด	ซึ่งมีจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย 

ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส�ำหรับควำมรับผิดต่อชีวิต	ร่ำงกำย	หรืออนำมัยบุคคล	ภำยนอก 

เฉพำะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตำม	 พ.ร.บ.	 จ�ำนวนไม่เกิน	 1,000,000	 บำทต่อคน	 และไม่เกิน	 10,000,000	 บำทต่อครั้ง	

ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยทรัพย์สินบุคคลภำยนอก	 จ�ำนวนไม่เกิน	 5,000,000	 บำทต่อครั้ง	 โดยไม่ซื้อภัยเพ่ิมเติม 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	จ�ำกัด	

	 บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	 จ�ำกัด	 ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท	 3	 จะต้องรับผิดจ่ำย 

ค่ำเสียหำยแก่นำยสมหวังผู้โดยสำรในรถที่ได้รับบำดเจ็บจ�ำนวน	 20,000	 บำท	 ส่วนค่ำรักษำพยำบำลล�ำดับแรกจ�ำนวน	

80,000	บำทนั้น	นำงทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ำยประมำทขับรถยนต์พลิกคว�่ำต้องเป็นผู ้รับผิดชอบเอง	เนื่องจำก 

นำงทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถไว้	(รำยละเอียดศึกษำได้จำกเรื่องที่	3.2)	

	 เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีไม่เอื้ออ�ำนวยให้กำรประกันภัยทรัพย์สินเชิงพำณิชย์เติบโตได้มำกนัก	

ผู้รับประกันภัยหลำยรำยจึงเริ่มมำพัฒนำและขยำยตลำดกำรประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลมำกขึ้น	เพรำะด้วยลักษณะเด่น 

ของกำรประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ควำมคุ ้มครองเกี่ยวกับชีวิต	ร่ำงกำย	และอนำมัยของผู ้เอำประกันภัย	ซึ่งผู ้

เอำประกันภัยให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก	และยังมีรูปแบบ	ข้อก�ำหนด	 เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน	ผู้เอำประกันภัยสำมำรถ

ท�ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย	จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่สูงมำก	และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน	ผู้เอำประกันภัยสำมำรถ

ตัดสินใจซื้อได้อย่ำงรวดเร็ว	 ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ปัจจุบันกำรประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่ำจะเป็น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.2  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
   
  
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

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

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

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

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

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

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

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

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

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

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

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

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

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

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

ที่ เ กิดขึ้นท�ำให ้มี ผู ้ เสียชีวิต

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

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

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

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

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

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

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

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

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

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

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

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

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

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

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

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

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

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

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

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

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

ซ่ึงนำงอ้อยเป็น

ผูช้�ำระค่ำเช่ำ
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3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตัวอย่างที่  3.4 นายสมชัยซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากศูนย์รถยนต์วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้ 
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย  

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

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

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

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

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 3.4 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย 

1)  ผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า 
หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  

2)  ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต  
 
 ตัวอย่างที่ 3.6 นายแดงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นายเขียวไปตลาด ระหว่างทางมีสุนัขวิ่งตัดหน้านายเขียว
จึงหักหลบ ท าให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่ า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่ต่างฐานะ คือ นายเขียวผู้ขับขี่ คือ ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด  

 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด แต่การได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้ก าหนดเงื่อนไขจ านวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย 
ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้ 
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 3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย 
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย 
2)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด รวมถึงสาขาบริษัท  ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รับ

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

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

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

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ตัวอย่างที่  3.4 นายสมชัยซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากศูนย์รถยนต์วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้ 
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย  

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

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

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

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

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 3.4 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย 

1)  ผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า 
หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  

2)  ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต  
 
 ตัวอย่างที่ 3.6 นายแดงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นายเขียวไปตลาด ระหว่างทางมีสุนัขวิ่งตัดหน้านายเขียว
จึงหักหลบ ท าให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่ า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่ต่างฐานะ คือ นายเขียวผู้ขับขี่ คือ ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด  

 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ท าละเมิด แต่การได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้ก าหนดเงื่อนไขจ านวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย 
ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้ 
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 3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย 
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย 
2)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด รวมถึงสาขาบริษัท  ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รับ

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

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

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

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

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

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

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-17 
 

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

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

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

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

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 
 
 
 1 กรณีตามตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพียงต้องการชี้ให้เห็นถึงการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยกรณีตามตัวอย่าง 
ผู้ประสบภัยทั้ง 2 คน สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ทันที ดังนี้ 1.  นางนงนุช ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด ได้รับการคุ้มครอง
เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท (วงเงินที่สามารถเรียกร้องได้ 30,000 บาท) 2. นางอุ้ม ผู้โดยสาร ได้รับการคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลและค่าทดแทนกรณีตาบอด 1 ข้าง เป็นเงิน 250,000 บาท 
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4)  บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 

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

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

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

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

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

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท 
 
 
 1 กรณีตามตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพียงต้องการชี้ให้เห็นถึงการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยกรณีตามตัวอย่าง 
ผู้ประสบภัยทั้ง 2 คน สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ทันที ดังนี้ 1.  นางนงนุช ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด ได้รับการคุ้มครอง
เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท (วงเงินที่สามารถเรียกร้องได้ 30,000 บาท) 2. นางอุ้ม ผู้โดยสาร ได้รับการคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลและค่าทดแทนกรณีตาบอด 1 ข้าง เป็นเงิน 250,000 บาท 

(1) (2)

ชน

 ตัวอย่างที่ 3.9	 นำงนงนุชผู้เอำประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจำกรถ	พ.ศ.	 2535	กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย	 จ�ำกัด	 โดยมีนำงอุ้มเป็นผู้โดยสำรไปด้วย	ขณะขับรถไป 

มีสุนัขวิ่งตัดหน้ำ	 นำงนงนุชหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่ำวเสียหลักไปชนต้นไม้	 นำงนงนุชผู้ขับขี่บำดเจ็บเสีย 

ค่ำรักษำพยำบำล	20,000	บำท	และนำงอุ้มเสียค่ำรักษำพยำบำลไป	40,000	บำท	และต่อมำตำบอด	1	ข้ำง	กรณีนี้ 

บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นให้แก่นำงนงนชุเป็นจ�ำนวนเงิน	20,000	บำท	และชดใช้ค่ำเสียหำย 

เบื้องต้นให้นำงอุ้มเป็นจ�ำนวนเงิน	 65,000	 บำท	 (ค่ำรักษำพยำบำลจ�ำนวน	 30,000	 บำท	 และค่ำทดแทนกรณีสูญเสีย

อวัยวะอีก	35,000	บำท)1

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2)  ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

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

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

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

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

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

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

(2)  ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจ านวน
เงินคุ้มครอง ดังนี้ 
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ก. กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ข.  กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ

ขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ค. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง 

สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ง. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ

ขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน 
จ. กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

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

 

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

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

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

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

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

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

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

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

(2)  ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจ านวน
เงินคุ้มครอง ดังนี้ 
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ก. กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ข.  กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ

ขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ค. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง 

สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน 
ง. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ

ขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน 
จ. กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

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

 

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

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

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

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย  
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจ านวน
เงิน 35,000 บาท และส าหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ท าประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น 
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.16 นายมิตรขโมยรถยนต์ของนางกุ้งซึ่งรถคันดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางกุ้งได้แจ้งความไว้แล้ว ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น 
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.16 นายมิตรขโมยรถยนต์ของนางกุ้งซึ่งรถคันดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางกุ้งได้แจ้งความไว้แล้ว ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

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

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย  
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจ านวน
เงิน 35,000 บาท และส าหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ท าประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น 
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.16 นายมิตรขโมยรถยนต์ของนางกุ้งซึ่งรถคันดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางกุ้งได้แจ้งความไว้แล้ว ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

รถยนต์ไว้ในท่ีเกิดเหตุ	 และหลบหนีไป	 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำรถยนต์คันดังกล่ำวไม่ได้จัดให้มีกำรประกันภัย 

ควำมเสียหำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	พ.ศ.	 2535	 และไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้ำของ	 กรณีนี้	

ทำยำทนำยยักษ์ผู้ประสบภัย	 สำมำรถยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ�ำนวน	

35,000	บำท

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-21 
 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น 
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

ตัวอย่างที่ 3.16 นายมิตรขโมยรถยนต์ของนางกุ้งซึ่งรถคันดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางกุ้งได้แจ้งความไว้แล้ว ขณะขับหลบหนีต ารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

 ตัวอย่างที่ 3.19 นำงกุ้งขี่จักรยำนยนต์ซึ่งจัดให้มีกำรประกันภัยควำมเสียหำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจำกรถ	 พ.ศ.	 2535	 กับบริษัทเอประกันภัย	 จ�ำกัด	 ขณะนำงกุ้งขี่จักรยำนยนต์คันดังกล่ำวไปตลำด	 นำงกุ้ง 

หลับในเป็นเหตุให้รถพลิกคว�่ำ	 นำงกุ้งเสียค่ำรักษำพยำบำลจ�ำนวน	 15,000	 บำท	 เมื่อไปยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น 

จำกบริษัทเอประกันภัย	 จ�ำกัด	 เมื่อครบก�ำหนด	 7	 วันแล้ว	 ปรำกฎว่ำบริษัทเอประกันภัย	 จ�ำกัดไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย 

เบื้องต้นจ�ำนวน	 15,000	 บำท	 ให้แก่นำงกุ้ง	 กรณีนี้	 นำงกุ้งสำมำรถยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทน 

ผูป้ระสบภยัเป็นเงินจ�ำนวน	15,000	บำท	ได้	ซึง่กรณนีี	้ภำยหลงัจำกกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยได้จ่ำยค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้นแก่

ผู้ประสบภัยไปแล้ว	 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่จ่ำยทั้งหมดคืนจำกบริษัทเอประกันภัย 

จ�ำกัด	พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ	20	ของเงินที่จ่ำยไป	นอกจำกนั้นบริษัทเอประกันภัย	จ�ำกัด	อำจถูกลงโทษปรับในฐำนะ

ไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น	ตั้งแต่	10,000	ถึง	50,000	บำท	อีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-23 
 

ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกั นภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

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

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

 

3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   172 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-23 
 

ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกั นภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

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

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

ซึ่ งอยู ่ ในข ้อยกเว ้น	แต ่ เข ้ำเงื่อนไขข ้อสัญญำ

และไม่ต ้องเข ้ำเงื่อนไขข้อสัญญำ

 

3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

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

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

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

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

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

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

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

 
 

 ตัวอย่างที่ 3.23 นำยสมหมำยผู้เอำประกันภัยช�ำระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนำยทรงยศผู้เป็นพนักงำนขำย

รถยนต์	ซึ่งเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย	และบริษัทจริงใจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ไม่เคยมอบอ�ำนำจให้นำยทรงยศ

เปน็ผู้รับช�ำระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ	แต่ปกตินำยทรงยศจะส่งงำนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

เป็นประจ�ำ	และบริษัทฯ	ได้มอบหลกัฐำนกำรรบัเงินหรอืกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่นำยทรงยศเพือ่ออกให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั 

เมือ่ได้รับช�ำระเบ้ียประกันภัย	กรณีน้ีต้องถอืว่ำนำยสมหมำยผูเ้อำประกันภยัได้ช�ำระเบ้ียประกันภยัให้บริษทัจรงิใจประกนัภยั 

จ�ำกัด	(มหำชน)	โดยถูกต้อง	อย่ำงไรก็ตำม
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

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

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

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

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

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

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

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  
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(2)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การช าระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย” 

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6) การใช้รถยนต์  
(1)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ 
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เม่ือบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน  
7 วัน  
 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-27 
 

เรื่องที่ 3.3  
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
   
  
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับมาตรฐาน ได้แบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นทั้งสิ้น 5 แบบ ได้แก่ 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย  

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

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

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

6) การใช้รถยนต์  
(1)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ 
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เม่ือบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน  
7 วัน  
 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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เรื่องที่ 3.3  
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
   
  
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับมาตรฐาน ได้แบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นทั้งสิ้น 5 แบบ ได้แก่ 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย  

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

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

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

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

ต่ำงๆ	ของ
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และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ  

ส่วนที่สาม เป็นส่วนของเอกสารแนบท้ายเพิ่มความคุ้มครองนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ส าหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ การประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) นอกจากนั้น ยังมีเอกสารแนบท้ายอีกแบบหนึ่งที่นายทะเบียน
อนุญาตให้สามารถใช้ได้เฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้แก่ เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) 

ในการอธิบายของเรื่องนี้ จะแยกเป็นการอธิบายเงื่อนไขทั่วไป พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และ ความคุ้มครอง
หลัก 5 ความคุ้มครอง ดังนี้  

2.1 เงื่อนไขทั่วไป 
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

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

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

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

ส่วนลด

ช่วงอายุ
อายุ 18-24 ปี อายุ 25-35 ปี อายุ 36-50 ปี

อายุเกิน 50 ปี
ขึ้นไป

10%5% 15% 20%
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และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ  

ส่วนที่สาม เป็นส่วนของเอกสารแนบท้ายเพิ่มความคุ้มครองนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ส าหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ การประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) นอกจากนั้น ยังมีเอกสารแนบท้ายอีกแบบหนึ่งที่นายทะเบียน
อนุญาตให้สามารถใช้ได้เฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้แก่ เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) 

ในการอธิบายของเรื่องนี้ จะแยกเป็นการอธิบายเงื่อนไขทั่วไป พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และ ความคุ้มครอง
หลัก 5 ความคุ้มครอง ดังนี้  

2.1 เงื่อนไขทั่วไป 
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

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

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

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-31 
 

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

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

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

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

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

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

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

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

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

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

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

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

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

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

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

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

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

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

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

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
 

��1_edit NT_388page.indd   180 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-31 
 

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

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

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

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

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

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

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

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

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

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

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

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

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

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

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

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

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

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

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

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

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

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

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

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

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้ เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีการหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน  

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-33 
 

2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท

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

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

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

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

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

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

2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปท าประกันภัย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจ านวน 10% 
ของเบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดความเสียหายส่วนแรกแล้ว เงื่อนไขการประกันภัยกลุ่มต้องปฏิบัติดังนี้  

(1)  รถยนต์เช่าซื้อจะไม่ได้ส่วนลดกลุ่ม ยกเว้นผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกัน 
(2)  รถของครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของ

ผู้เอาประกันภัย) ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป  
(3)  รถของพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 20 

คันขึ้นไป 
(4)  รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น 

3) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

 
3 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการ 
อันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย  

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

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

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

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

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

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

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

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

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

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

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

2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปท าประกันภัย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจ านวน 10% 
ของเบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดความเสียหายส่วนแรกแล้ว เงื่อนไขการประกันภัยกลุ่มต้องปฏิบัติดังนี้  

(1)  รถยนต์เช่าซื้อจะไม่ได้ส่วนลดกลุ่ม ยกเว้นผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกัน 
(2)  รถของครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของ

ผู้เอาประกันภัย) ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป  
(3)  รถของพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 20 

คันขึ้นไป 
(4)  รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น 

3) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

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

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

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  ส่วนลดรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน  1 ปี ในกรณีรถยนต์ที่ท าประกันภัย เป็น
รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งท าประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันวินาศภัย
อาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ท าประกันภัยนั้น
เป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

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

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

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ 

ที่เกิดกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบั ติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรือ 
อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น  ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ส าหรับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก (Third Party Property Damage) 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

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

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

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

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
2.3 ความคุ้มครองหลัก  
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ความคุ้มครองหลัก ได้แก่  

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น) 
2.3.5 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10) 
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2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ 

ที่เกิดกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบั ติเหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรือ 
อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น  ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ส าหรับความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก (Third Party Property Damage) 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

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

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

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

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
2.3 ความคุ้มครองหลัก  
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ความคุ้มครองหลัก ได้แก่  

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น) 
2.3.5 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10) 
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3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

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

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-39 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

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

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

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

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-39 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

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

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

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

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

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

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

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

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

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

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

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

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

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

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

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

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

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

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

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

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้  ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

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

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

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

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

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

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

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

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

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

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

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

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้  ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

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

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

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

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

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

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

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

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

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

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

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

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   193 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-44     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

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

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

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

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

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

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

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 
2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) 
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-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจ านวน 100,000 บาทเท่านั้น  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ให้การคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 โดย
ทั้งสองแบบจะต้องมีการแนบเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยไปด้วย (ปัจจุบันมี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพียง 1 แบบ คือ เอกสารแนบท้าย แบบคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)) 

(แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย มีชื่อเรียกที่รู้จักกัน 2 แบบ  คือ แบบ
กรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เรียกว่า “3+” หรือ “3 plus” 
หรือ “ 3 พลัส” ส่วนแบบกรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เรียกว่า 
“2+” หรือ “2 plus” หรือ “2 พลัส”) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

จากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

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

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

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

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

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

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

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

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

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 
2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) 
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-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจ านวน 100,000 บาทเท่านั้น  

-  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ให้การคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 โดย
ทั้งสองแบบจะต้องมีการแนบเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยไปด้วย (ปัจจุบันมี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพียง 1 แบบ คือ เอกสารแนบท้าย แบบคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)) 

(แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย มีชื่อเรียกที่รู้จักกัน 2 แบบ  คือ แบบ
กรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เรียกว่า “3+” หรือ “3 plus” 
หรือ “ 3 พลัส” ส่วนแบบกรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เรียกว่า 
“2+” หรือ “2 plus” หรือ “2 พลัส”) 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

จากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

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

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

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

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

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

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

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

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

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

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

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

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

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

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

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

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

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

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ

ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

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

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ

ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

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

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

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

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

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

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

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

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

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

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

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

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

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

 7 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะ-
กรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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3-50     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

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

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

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

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

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

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

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-51 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

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

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

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

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

 7 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะ-
กรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

��1_edit NT_388page.indd   201 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-53 
 

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

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

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 
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ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
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ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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3-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 18 ข้อ  ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข 
เพิ่มเติมจากเดิม 5 ข้อ  

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
 

ข้อตกลงความคุ้มครอง มี 4 หมวด  
- อ.บ.1 ผลประโยชน์ เสียชีวิต อวัยวะ 

สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
- อ.บ.2 ผลประโยชน์ เสียชีวิต เสีย 

อวัยวะ สายตา รับฟังเสียง การพูด 
ออกเสียง ทุพพลภาพถาวร  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

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

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

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

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

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

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

คนพิการ 300  
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1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

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

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

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

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 18 ข้อ  ข้อยกเว้นท่ัวไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข 
เพิ่มเติมจากเดิม 5 ข้อ  

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
 

ข้อตกลงความคุ้มครอง มี 4 หมวด  
- อ.บ.1 ผลประโยชน์ เสียชีวิต อวัยวะ 

สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
- อ.บ.2 ผลประโยชน์ เสียชีวิต เสีย 

อวัยวะ สายตา รับฟังเสียง การพูด 
ออกเสียง ทุพพลภาพถาวร  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

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

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

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

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

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

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

คนพิการ 300  
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วัน
หนึ่งไปยกของเพื่อจะน าขึ้นไปเก็บที่ชั้น 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังท าให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
ค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาท าให้แขนหักต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอ่ืนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8 

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

เริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ 
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
 
 
8 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546 
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ 

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ทางการสมรส (จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หมั้น) 
2) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (บุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง บุตรบุญธรรม) 
3) ความสัมพันธ์ฉันญาติ เช่น พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา - ต้องพิจารณาความสูญเสียทางการเงิน

เป็นหลัก 
4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหน้ากับลูกหนี้ หุ้นส่วน นายจ้างกับลูกจ้าง 

1.3 ความคุ้มครอง 
1.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
1.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย

อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
2) อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  
1.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  อ.บ.1 

และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้  
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2 

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสุทินเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ าต้องน าส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วัน
หนึ่งไปยกของเพื่อจะน าขึ้นไปเก็บที่ชั้น 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังท าให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
ค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาท าให้แขนหักต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอ่ืนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8 

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

เริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ 
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
 
 
8 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546 
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ 

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ทางการสมรส (จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หมั้น) 
2) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (บุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง บุตรบุญธรรม) 
3) ความสัมพันธ์ฉันญาติ เช่น พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา - ต้องพิจารณาความสูญเสียทางการเงิน

เป็นหลัก 
4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหน้ากับลูกหนี้ หุ้นส่วน นายจ้างกับลูกจ้าง 

1.3 ความคุ้มครอง 
1.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
1.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย

อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1) อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
2) อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  
1.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  อ.บ.1 

และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้  
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2 

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานายสุทินเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ าต้องน าส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน 
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2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ท ากับข้าวถูกมีดท าครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามท าให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ 
600,000 บาท  

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจ าตามปรกติ และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลแยกความคุ้มครองออกเป็น 2 แบบ โดยให้ชื่อว่า อ.บ.1 และ อ.บ.2 ทั้ง 2 แบบมีความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ทั้งนี้เงื่อนไขประกันภัยอุบัติเหตุ อ.บ.2 จะให้ความคุ้มครองท่ีมากกว่าใน
ส่วนของกรณีการสูญเสียอวัยวะซึ่งจะรวมถึงอวัยวะส่วนเล็ก ได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง 
นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงการเกิดทุพพลภาพถาวรบางส่วนอีกด้วย 

ทั้งนี้ ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในส่วนของมือและเท้านั้น ให้นับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและ
ข้อเท้าขึ้นไป ทั้งในกรณีที่ถูกตัดขาดและไม่ถูกตัดขาดออกจากร่างกายแต่สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานด้วย การจ่าย
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2 
 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

เสียชีวิต 100% 100% 
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง   
 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้เท้า และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60% 60% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60% 60% 
 สายตาหนึ่งข้าง 60% 60% 
 หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้  50% - 
 หูหนวกหนึ่งข้าง 15% - 
 นิ้วห้วแม่มือ(ท้ังสองข้อ) 25% - 
 นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สามข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สองข้อ) 8% - 
 นิ้วช้ี (หนึ่งข้อ) 4% - 
 นิ้วอ่ืนแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ี 5% - 
 นิ้วหัวแม่เท้า 5% - 
 นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่เท้า 1% - 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% 100% 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 50% - 
ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีซื้อ) ตามที่คุ้มครอง ตามทีคุ่้มครอง 
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2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า  

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ท ากับข้าวถูกมีดท าครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามท าให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ 
600,000 บาท  

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

ใดๆ ในอาชีพประจ าตามปรกติ และอาชีพอ่ืนๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลแยกความคุ้มครองออกเป็น 2 แบบ โดยให้ชื่อว่า อ.บ.1 และ อ.บ.2 ทั้ง 2 แบบมีความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ทั้งนี้เงื่อนไขประกันภัยอุบัติเหตุ อ.บ.2 จะให้ความคุ้มครองที่มากกว่าใน
ส่วนของกรณีการสูญเสียอวัยวะซึ่งจะรวมถึงอวัยวะส่วนเล็ก ได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง 
นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงการเกิดทุพพลภาพถาวรบางส่วนอีกด้วย 

ทั้งนี้ ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในส่วนของมือและเท้านั้น ให้นับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและ
ข้อเท้าขึ้นไป ทั้งในกรณีที่ถูกตัดขาดและไม่ถูกตัดขาดออกจากร่างกายแต่สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานด้วย การจ่าย
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2 
 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

เสียชีวิต 100% 100% 
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง   
 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหน่ึงข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้เท้า และสายตาหนึ่งข้าง 100% 100% 
 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60% 60% 
 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60% 60% 
 สายตาหนึ่งข้าง 60% 60% 
 หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้  50% - 
 หูหนวกหนึ่งข้าง 15% - 
 นิ้วห้วแม่มือ(ท้ังสองข้อ) 25% - 
 นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สามข้อ) 10% - 
 นิ้วช้ี (สองข้อ) 8% - 
 นิ้วช้ี (หนึ่งข้อ) 4% - 
 นิ้วอ่ืนแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ี 5% - 
 นิ้วหัวแม่เท้า 5% - 
 นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหน่ึงข้อ) นอกจากน้ิวหัวแม่เท้า 1% - 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% 100% 
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 50% - 
ทุพพลภาพช่ัวคราวสิ้นเชิง ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ทุพพลภาพช่ัวคราวบางส่วน ตามที่คุ้มครอง ตามที่คุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีซื้อ) ตามที่คุ้มครอง ตามทีคุ่้มครอง 
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3-58     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้ 

(1)  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ 

(2)  ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ความหมายเหมือนกับข้อ 1 ข้างต้น เพียงแต่ว่าความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ ต่อมา
อาการทุเลาเบาบางลง นายเขียวจึงได้ท าการถอดเฝือกออกแล้ว แต่แพทย์ยังให้ใส่ผ้าเพื่อกระชับบริเวณข้อเท้า 
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นคร้ังๆ  

ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ 
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

(3)  ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุส าหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ 
ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
การฝังเข็ม 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

(4)  กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้ าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จ าเป็นต้องรักษาโดยการท าให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

ภายหลังที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจ ากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นส าหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น 
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ข. ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่  
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น  โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตาราง 
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ส าหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชนส์ าหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช-
กรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย  
ไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกค าสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จ านวน 1 วันส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจ านวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม  
 
 
 9 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น  
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้ 

(1)  ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ 

(2)  ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ความหมายเหมือนกับข้อ 1 ข้างต้น เพียงแต่ว่าความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพประจ าได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปท างานได้ ต่อมา
อาการทุเลาเบาบางลง นายเขียวจึงได้ท าการถอดเฝือกออกแล้ว แต่แพทย์ยังให้ใส่ผ้าเพื่อกระชับบริเวณข้อเท้า 
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นคร้ังๆ  

ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจ านวนเงินหรือจ านวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ 
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  

(3)  ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดข้ึนภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุส าหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ 
ค้ ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) 
การฝังเข็ม 

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

(4)  กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้ าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จ าเป็นต้องรักษาโดยการท าให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

ภายหลังที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับหลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์แล้ว 
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้ 
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจ ากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นส าหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น 
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 

ข. ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ถึง 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่ส าหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่  
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้น  โดยมีความคุ้มครองเท่ากับยอดคงเหลือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามตาราง 
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ส าหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชนส์ าหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยก าเนิด 

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช-
กรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย  
ไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกค าสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จ านวน 1 วันส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นส าหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจ านวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม  
 
 
 9 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-60     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่ อหุ้มไขสันหลัง 
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) 
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน 

(6)  อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม 
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

ก. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ  รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน  
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่ก าหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
5) การแท้งลูก  
6)  การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุ  
7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
8) อาหารเปน็พิษ  
9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
10)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

 
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เม่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก
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เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิจการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด 
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  
เล่นบันจีจัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ก าลังขึ้นหรือก าลังลง  
3) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
7) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการด าน้ าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า แต่สายถังอากาศขาด
ท าให้นายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็น “เจ้าชายนิทรา” 
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่ อหุ้มไขสันหลัง 
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) 
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน 

(6)  อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม 
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้  

ก. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ  รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน  
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่ก าหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจ าตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต  

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท า เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
5) การแท้งลูก  
6)  การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุ  
7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
8) อาหารเปน็พิษ  
9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
10)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

 
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เม่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก
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เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิจการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด 
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  
เล่นบันจีจัมพ์ ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า  

2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ก าลังขึ้นหรือก าลังลง  
3) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
7) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการด าน้ าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า แต่สายถังอากาศขาด
ท าให้นายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็น “เจ้าชายนิทรา” 
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน
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3-62     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ต่างบันดาลโทสะและต่อสู้กัน นางสมทรงได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหัก กรณีนี้ถือว่า  
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระแล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 
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5) การจ ากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น  

1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มส าหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้  

1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา  

การเล่นบันจีจัมพ์ 
3) อ.บ.3.3 การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) อ.บ.3.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
5) อ.บ.3.5 การก่อการร้าย อ.บ.3.1-3.5 เป็นเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองความสูญเสียหรือ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง 
6) อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกายเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมส าหรับ 
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟันที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม 
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
 

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
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ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ต่างบันดาลโทสะและต่อสู้กัน นางสมทรงได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหัก กรณีนี้ถือว่า  
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระแล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 
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5) การจ ากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น  

1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มส าหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้  

1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา  

การเล่นบันจีจัมพ์ 
3) อ.บ.3.3 การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) อ.บ.3.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
5) อ.บ.3.5 การก่อการร้าย อ.บ.3.1-3.5 เป็นเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองความสูญเสียหรือ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง 
6) อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกายเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก 
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมส าหรับ 
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟันที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม 
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
 

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
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2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร  
 หรือบัตรเครดิต) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว  

เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภัยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ช าระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

(1)  ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 
(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท การไม่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อๆ ไปนั้นจะท าให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่ 
2 เดือนขึ้นไป 

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
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2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบคุคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล 
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ 

2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยท า
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน  
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร  
 หรือบัตรเครดิต) 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว  

เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภัยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ช าระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

(1)  ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 
(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่ง หรือหลายจ านวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท การไม่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อๆ ไปนั้นจะท าให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่ 
2 เดือนขึ้นไป 

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-65 
 

2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบคุคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน  

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล 
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ 

2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยท า
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน  
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 
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2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับช าระ
แล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้นจึงต้องก าหนด
เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการช าระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้  

(1)  เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องช าระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ 
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงก าหนดช าระในวันครบรอบเดือนของการช าระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจะท าการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตตามที่ผู้เอาประกันภัย  
ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ และหากมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน  ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3)  ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในเดือนใดได้ 
บริษัทจะผ่อนผัน โดยน ายอดค้างช าระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป หากหลังจากนั้น บริษัทยังคง 
ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุ้มครองจะเป็นอันสิ้นสุด ณ วันครบรอบเดือนที่เบี้ยประกันภัยที่ได้
ช าระไว้เป็นครั้งสุดท้าย แต่หากบริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับ
ความคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยนั้น 

4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในบางกรณีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ระยะเวลาคุ้มครอง 

5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น 
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

6) สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเงื่อนไขเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย 
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน 
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน 
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 
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(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับช าระ
แล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

3) การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้นจึงต้องก าหนด
เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการช าระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้  

(1)  เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องช าระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ 
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงก าหนดช าระในวันครบรอบเดือนของการช าระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจะท าการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตตามที่ผู้เอาประกันภัย  
ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ และหากมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน  ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3)  ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในเดือนใดได้ 
บริษัทจะผ่อนผัน โดยน ายอดค้างช าระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป หากหลังจากนั้น บริษัทยังคง 
ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุ้มครองจะเป็นอันสิ้นสุด ณ วันครบรอบเดือนที่เบี้ยประกันภัยที่ได้
ช าระไว้เป็นครั้งสุดท้าย แต่หากบริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับ
ความคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยนั้น 

4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในบางกรณีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ระยะเวลาคุ้มครอง 

5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น 
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

6) สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเงื่อนไขเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)  ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย 
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปท่ีบัญชีธนาคาร 
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน 
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
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บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   
  
 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้นๆ แก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจ ากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมท้ังการรักษาพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม 
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป ( Individual or Group of Tourists) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งส าหรับตนเอง ครอบครัว หรือ  
หมู่คณะ 

2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาส าหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทน าเที่ยว 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทน าเที่ยวจะเป็นผู้จัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้นๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ ( International Travel Insurance) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยอัตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ในเร่ืองนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดล าดับโดย 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 

(1)  กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย 
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เร่ิมต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะก าลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   
  
 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้นๆ แก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจ ากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมทั้งการรักษาพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม 
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป ( Individual or Group of Tourists) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งส าหรับตนเอง ครอบครัว หรือ  
หมู่คณะ 

2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides) 
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาส าหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทน าเที่ยว 
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทน าเที่ยวจะเป็นผู้จัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้นๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว 
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ ( International Travel Insurance) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยอัตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ในเร่ืองนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดล าดับโดย 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ 

(1)  กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย 
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เร่ิมต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะก าลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย 
 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่ 
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะก าลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกท าให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

1.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  
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การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ 
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
(5)  การแท้งลูก  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย 
 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น  
 
 ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ส าหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่ 
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะก าลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกท าให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

1.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  
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การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ 
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ  
(5)  การแท้งลูก  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วั นเกิด
อุบัติเหตุ  

(7)  การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
(8)  อาหารเป็นพิษ  
(9)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(10)  สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ 

 
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขณะนางสาวอรทัยก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นางสาวอรทัยก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย  
(2)  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
(3)  ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
(4)  ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(5)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(6)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิตไปเที่ยวเกาะพะงันกับเพื่อนๆ ขณะนายผานิตก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นายผานิตก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ในขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตาม 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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1.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) พาหนะในการเดินทาง 
5) สถานที่ปลายทาง 
6) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic. or.th และ https://www.tgia.org)  
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(6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วั นเกิด
อุบัติเหตุ  

(7)  การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
(8)  อาหารเป็นพิษ  
(9)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(10)  สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ 

 
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขณะนางสาวอรทัยก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นางสาวอรทัยก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย  
(2)  ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  
(3)  ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 

และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
(4)  ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(5)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(6)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิตไปเที่ยวเกาะพะงันกับเพื่อนๆ ขณะนายผานิตก าลังลงเรือเพื่อจะไปด าน้ า 
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า นายผานิตก้าวพลาดท าให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ในขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตาม 
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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1.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การด าน้ าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) พาหนะในการเดินทาง 
5) สถานที่ปลายทาง 
6) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic. or.th และ https://www.tgia.org)  
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เคร่ืองบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบินที่
ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก ่

(1)  กรณีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ยวด้วยตนเองก่อน 
หรอืหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ  เวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น 
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

แต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เคร่ืองบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเคร่ืองบินที่
ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในก าหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามค าจ ากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง” 
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก ่

(1)  กรณีการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ 

(3)  การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ยวด้วยตนเองก่อน 
หรอืหลังจากก าหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ  เวลาการ
เดินทาง และท าให้เกิดผลดังนี้  

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

(2)  การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 
ส าหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ  

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจ านวนเงินดังระบุไว้ในตาราง 
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจ ากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ  ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น 

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

ก. ความคุ้มครองส าหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จ านวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่น าหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น 
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้  

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บ  

(4)  การแท้งลูก  
(5)  การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุ  
(6)  การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
(7)  อาหารเป็นพิษ  
(8)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(9)  สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ 

 
ตัวอย่างที่ 3.53 บริษัทสมหวังทัวร์ จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน 
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
ก าลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้ 
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก 
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(2)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(3)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
(4)  ขณะเข้ามาหรือพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
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แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้
แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

4) การค านวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการท าประกันภัยเป็นรายปี 
บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะท าการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยค านวณ
จากจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง 

2.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บ  

(4)  การแท้งลูก  
(5)  การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด

อุบัติเหตุ  
(6)  การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์  
(7)  อาหารเป็นพิษ  
(8)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(9)  สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ 

 
ตัวอย่างที่ 3.53 บริษัทสมหวังทัวร์ จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 40 คน 
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
ก าลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้ 
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก 
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน 

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

(1)  ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าอากาศยานใดๆ  
(2)  ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(3)  ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
(4)  ขณะเข้ามาหรือพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

(2)  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอ่ืน ให้ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
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แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้
แล้ว  

(3)  ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอ่ืน 
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งส าเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้ 

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

4) การค านวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการท าประกันภัยเป็นรายปี 
บริษัทจะค านวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะท าการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยค านวณ
จากจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง 

2.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   227 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-78     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย  

1)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)  

2)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจ านวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด  

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมี
นัยส าคัญเพียงพอที่ท าให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล 
หรือรักษา  

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
3.2.2  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
3.3 ความคุ้มครอง 

3.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
3.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน 
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 

ข้อยกเว้น 
(1)  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(2)  การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด  
(3)  การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

เสพติด โรคทางพันธุกรรม 
(5)  การรักษาใดๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร  
(6)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) 
เป็นต้น  

(7)  กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่อง 
ช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด  

(8)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  

(9)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ 
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม  

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น
หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย  

1)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)  

2)  ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจ านวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยก าหนด  

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับ ซึ่งมี
นัยส าคัญเพียงพอที่ท าให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา  หรือท าให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล 
หรือรักษา  

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
3.2.2  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
3.3 ความคุ้มครอง 

3.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
3.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

3.3.3 จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน 
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

หากผู้เอาประกันภัยมีความจ าเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระท าภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้ส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจ านวนเงิน
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จ านวนเงินใดจะนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่น ามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 

ข้อยกเว้น 
(1)  สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  
(2)  การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ก าเนิด  
(3)  การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

เสพติด โรคทางพันธุกรรม 
(5)  การรักษาใดๆ ที่เก่ียวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร  
(6)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบ าบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) 
เป็นต้น  

(7)  กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่อง 
ช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด  

(8)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  

(9)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ 
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จ าเป็นต้องกระท าอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาท างานได้อย่างเดิม  

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้ า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้น
หรือก าลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน 

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จน ไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม 
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ  กรณี 
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน า
ของบริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้าย  เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  หรือเพื่อน าผู้ เอาประกันภัยกลับ 
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท 

4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง 
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ 
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ด าเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

1) ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้น  
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง 

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

(1)  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   230 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-80     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จน ไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน  

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม 
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ  กรณี 
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นตามความเห็นหรือค าแนะน า
ของบริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้าย  เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  หรือเพื่อน าผู้ เอาประกันภัยกลับ 
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท 

4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง 
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าศพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดการเก่ียวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ 
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ด าเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ ามัน หรือเหมืองใต้ดิน 

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

1) ผู้เอาประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเร่ิมต้น  
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง 

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

(1)  บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่คร้ังสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน 

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ  หรือหน่วย-งานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท 

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

3.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยสุขภาพ 
   
  

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล  
2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม) 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 
โดยทั้ง 3 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 
ประเภท คือ  

1. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเก่ียวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เม่ือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ  และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอ่ืน แต่หากผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว ให้ผู้เอา
ประกันภัยส่งส าเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วย-งานอ่ืนเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท 

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

3.6 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ 
2) อาชีพ 
3) ระยะเวลาเดินทาง 
4) จ านวนผู้เดินทาง 
5) พาหนะในการเดินทาง 
6) สถานที่ปลายทาง 
7) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
8) ชื่อและประวัติบริษัทน าเที่ยว 
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยสุขภาพ 
   
  

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล  
2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลเวชกรรม) 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 
โดยทั้ง 3 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 
ประเภท คือ  

1. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเก่ียวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 

2. ผลประโยชน์ส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เม่ือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น 

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   233 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-84     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

(1)  คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(2)  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น

ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ข้อตกลง

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษาพยาบาลที่
ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

(1)  คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(2)  บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น

ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ข้อตกลง

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษาพยาบาลที่
ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-87 
 

 
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   239 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-90     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 
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3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 
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3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org  
 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรม) 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรง พยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษา 
พยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org  
 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองภายหลังออกจากโรงพยาบาล 
 หรือสถานพยาบาลเวชกรรม) 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรง พยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษา 
พยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   244 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-94     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
3.2 ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
3.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
3.2 ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
3.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4)การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซ่ึงการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4)การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   256 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-106     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ท่ีบ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 
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2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 3 ประเภท ดังนี้  

1) กลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา) 
2) กลุ่มพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้) 
3) กลุ่มพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) 
และผู้รับประโยชน์ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอา
ประกันภัย 

2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-111 
 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 3 ประเภท ดังนี้  

1) กลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา) 
2) กลุ่มพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้) 
3) กลุ่มพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) 
และผู้รับประโยชน์ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอา
ประกันภัย 

2.3 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   262 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

3-112     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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บทที่ 4  
แนวทางปฏิบตัใินการขาย การรู้จักลูกคา้ 
และการให้ค าแนะน าดา้นประกันวินาศภยั 
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