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บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

นว. 1
(2 ชั่วโมง)

เรื่องที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย
บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทของการประกันวินาศภัย
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

แนวคิด
1. เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีมาตรการใดๆ ที่ จะสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยได้โดยทั้งหมด
มีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอน ส่งผลให้ประชาชนหรือธุรกิจต้องแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง ป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน จึงก่อให้เกิด
การประกันภัยขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
2. การประกันวินาศภัยใช้หลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) หลักส่วนได้เสียที่ เอาประกันภัยได้ 2) หลัก
ความสุจริตอย่างยิ่ง 3) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4) หลักการรับช่วงสิทธิ 5) หลักการร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน และ 6) หลักเหตุใกล้ชิด
3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งด้านการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ของผู้เอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
4. การประกันวินาศภัยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ แต่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
5. กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุนประกันวินาศภัยจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกอบด้วย 1) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 5) สถาบัน ประกันภัยไทย 6) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และ 7) บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จากัด
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้
2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได้
3. อธิบายบทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัยได้
4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได้
5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแต่ละประเภทได้
6. อธิบายกองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยได้
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เรื่องที่ 1.1
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทาให้ยากแก่การคาดคะเนได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้าย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าว อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
จากการกระทาของตนเอง หรือจากการกระทาของผู้อื่น ซึ่งย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบถึงตนเองได้เสมอ
ปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเป็นลาดับ มีการประดิษฐ์สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย
เป็น ผลให้เกิดภยันตรายและความเสียหายต่างๆ มากขึ้น ด้วยเช่นกัน การดาเนิน ชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเก่าก่อน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลั่งไหลเข้ามาแออัดในเมือง
หลวง ทาให้แนวโน้มภยันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมามีมากขึ้นด้ว ย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผู้ขับขี่ เร่งรีบ
ประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างตึกหรืออาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางแห่งมีสภาพแออั ด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยขึ้น จึงส่งผลให้ทรัพย์สิน อาคาร
บ้านเรือน เกิดความเสียหายวงกว้าง รวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายก็จะประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุ์เช่นกัน มีการค้นพบโรคใหม่ๆ อยู่เสมอ โรคบาง
ชนิดในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ หากผู้ใดตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายเหล่านี้ ก็นับว่าเป็น
เคราะห์กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนในด้านธุรกิจ ผู้ดาเนินธุรกิจก็ยังต้องมีการเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในด้านของกาลังทรัพย์และกาลังคนล้วนแต่มีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจาเป็นต้องหาทางป้องกันการลงทุน
ไม่ให้เสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย
ภยั นตรายต่างๆ ดั งกล่าวข้างต้ น เป็ น ที่ ยอมรับ กัน ว่าไม่ มีม าตรการใดๆ ที่ จะป้ องกัน ความสู ญ เสี ยได้ โดย
เด็ดขาด ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนทาการแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง การป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่มาของการประกันภัย
จนถึงปัจจุบัน

1. ประวัติความเป็นมาของการประกันวินาศภัย
กาเนิดความเป็นมาของการประกันภัยนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเริ่มแรกของการ
ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยอันจะเกิดจากทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผู้ร้าย ซึ่งถื อได้ว่าเป็นที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,
น. 23-25) แบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต
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หลักการประกันภัยที่แท้จริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เป็นแนวความคิดของพ่อค้าชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่อาศัย
แม่น้าแยงซีเกียงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆ ซึ่งจะต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พ่อค้าชาวจีนจึงนาสินค้า
ที่จะขนส่งเหล่านั้นใส่เรือไปหลายๆ ลาพร้อมกัน หากเรือลาใดเกิดวินาศจมลง ก็ยังมีสินค้าเหลืออยู่ในเรือลาอื่นส่งไปถึง
เมื องปลายทางได้ อีก จึ งไม่ ท าให้ ธุรกิจเหล่ านั้ น ต้ องหยุ ดชะงักหรือต้องเลิกกิจ การไป “หลั กการเช่ น นี้ ถือเป็ น การ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คล้ายกับการประกันภัยในปัจจุบัน” เป็นอย่างมาก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบาร์ด (The Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศอิตาลีเข้ามาตั้งถิ่นฐานทามา
หากินในกรุงลอนดอน เป็นผู้ริเริ่มระบบการรับประกันภัยการขนส่งทางทะเลขึ้น กล่าวคือ พ่อค้านายทุนได้รวมตัวกัน
เพื่อกระจายการเสี่ยงภัยจากการสูญสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับพ่อค้านายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพ่อค้าหลายๆ คน ซึ่งหากเกิด
วิน าศภัยทางทะเลขึ้นเขาเหล่ านั้ นก็จะได้ ช่วยกัน แบ่งเบาภาระการสู ญ สิ้น ทุน รอนไปเพียงบางส่วน ท าให้ สามารถ
ประกอบกิจการค้าต่อไปได้ โดยจะจ่ายเงินให้เมื่อเกิดภัยทางทะเลซึ่งทาความเสียหายกับเรือและสินค้าให้กับผู้เป็น
เจ้าของ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ ยประกันภัยจากเจ้าของเรือสินค้านั้น วิธีกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่ม
พ่อค้าที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระการสูญเสียซึ่งตกอยู่กับบุคคลคนเดียวไปยังบุคคลหลายคนนั้น นับเป็นการเริ่มต้นของ
การประกันภัยทางทะเล อันเป็นผลสาคัญที่ส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ตราบจนกระทั่ งในศตวรรษที่ 15 มี กฎหมายประกัน ภัยทางทะเลใช้บั งคับ ในประเทศอิต าลี และอั งกฤษ
เป็ นการวางหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เกี่ ยวกับการประกันภัยทางทะเลขึ้นใช้ บังคับในตอนต้ นศตวรรษที่ 17 สมั ยนั้นการ
ติ ดต่ อค้ าขายระหว่ างพ่ อค้ าด้ วยกั น เองมั กจะพบปะพู ด คุ ยกิ จการในร้ านกาแฟต่ างๆ ในกรุ งลอนดอน ในบรรดา
ร้านกาแฟเหล่านั้นร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ถนน Tower Street ก่อนจะย้ายไปถนน Lombard Street มีเจ้าของชื่อนายเอ็ดเวิด
ลอยด์ (Mr. Lloyd Edward) ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จะมีพ่อค้าต่างๆ มาพบปะเจรจาการค้าในขณะดื่มกาแฟเป็นประจา
ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าที่ขนส่งทางเรือและพ่อค้าอื่น ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการผจญภัยทาง
ทะเล นายเอ็ดเวิด ลอยด์ ให้ความสนใจกับธุรกิจนี้มากเป็นพิเศษ จึงได้จัดหาข่าวสารเกี่ยวกับการเดินเรือ สถิติของเรือ
แต่ละลา และความสามารถของเรือ รวมทั้งกัปตันเรือและลูกเรือที่ผ่านการผจญภัยในการเดินทางไกลในเส้นทางต่างๆ
มาเสนอต่อพ่อค้า และผู้รับประกันภัยอยู่เสมอ
ในช่วงปี ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยได้ย้ายศูนย์กลางการประกันภัยมาที่ร้านกาแฟแห่งใหม่ของนายเอ็ดเวิด
ลอยด์ (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1771 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด์ (Lloyd’s Insurance) การดาเนินธุรกิจของลอยด์ในขณะนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผ่านรัฐสภาของอังกฤษในปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบันที่ทาการของ Lloyd’s Insurance เป็นศูนย์กลางของธุรกิจประกันภัย
สมาชิกของลอยด์ทาหน้าที่รับประกันภัยในนามของลอยด์ สมาคมผู้รับประกันภัยแบบลอยด์ (Lloyd’s Association)
หรือลอยด์แห่งลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเป็นสถาบันประกันภัยที่มีความสาคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2. คาศัพท์เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมีคาศัพท์เฉพาะทั้งในส่วนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยต่อ ดังนั้น มี
ความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจคาศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นสาหรับการศึกษาในรายละเอียด
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีคาศัพท์ประกันวินาศภัยจานวนมาก จึงขอนามาเฉพาะที่เป็นคาศั พท์พื้นฐานทั่วไปตามที่
กาหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้
2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย
รายต่างๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกัน และบริหารจัดการให้มีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม
2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เป็นเงินได้ รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชน์หรือรายได้
2.3 ผู้เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เข้าทาสัญญาประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจาก
ผู้รับ ประกัน ภัย ในการประกัน ชีวิ ต หมายรวมถึง บุ คคลที่ ชีวิ ตถูกเอาประกัน ภัยไว้ ทั้ งนี้ ผู้เอาประกัน ภัย กับ ผู้รับ
ผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้
2.4 ผู้เอาประกันภัยต่อ (Reinsured) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่น
2.5 ผู้ รับ ประกั น ภัย (Insurer) หมายถึง คู่สั ญ ญาฝ่า ยที่ จะชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนหรือจ านวนเงิน เอา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น
2.6 ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ
2.7 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
2.8 คาขอเอาประกั น ภั ย (Application) หมายถึ ง ข้อความที่ เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรในแบบค าขอเอา
ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นต่อผู้รับประกันภัยเพื่อขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะนาไปใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด
2.9 กรมธรรม์ประกันภัย (Policy) คานี้มาจากภาษาอิตาลีว่า Polizza หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานของ
สัญ ญาประกันภัย ที่ มีลายมือชื่อของผู้รับ ประกัน ภัย และแสดงรายละเอี ยดของสัญ ญาประกัน ภัย เช่น วัต ถุที่ เอา
ประกันภัย จานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้ นสุด และอื่นๆ
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
2.10 เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ชาระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา
2.11 การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เช่น เจ้าของทรัพย์สิน ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามหรือผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งต่าง
จากการประกันภัยต่อที่ผู้รับประกันภัยต่อรับประกันภัยจากผู้รับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง
2.12 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัย (ผู้รับประกันภัยต่อ) โอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย
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3. ความหมายของการประกันวินาศภัย
การประกัน วิน าศภัย เป็ น วิธีการจัด การด้ านการเงิน วิธีหนึ่ งที่ ใช้ในการจั ดการความเสี่ ยงภัย โดยมุ่งที่ จ ะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิ ดต่อ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับบุคคลอื่นในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ต้องการเข้าร่วมในวิธีการนี้จะต้องจ่ายเงินกันคนละจานวนหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงทีต่ น
นามาให้ผู้อื่นร่วมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกนามารวมกันเป็นกองทุน และจัดสรรไปในการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
จะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัย มิได้เป็นการรับประกันภัยว่าภัยจะไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการช่วยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นสาคัญ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย (2549, น.2) ได้ให้
ความหมายของ “การประกันภัย” ไว้ว่า การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” ทา
หน้ าที่ เป็ น หลั กประกัน แก่บุ คคลอี กฝ่ ายหนึ่ งซึ่ ง เรีย กว่ า “ผู้ เอาประกัน ภั ย ” โดยสั ญ ญาว่ าเขาจะไม่ ต้ องรับ ความ
เดือดร้อนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของเขา โดยผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยตามจานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือ
อาจจะทาให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม โดยผู้รับประกันภัยจะได้รับเงินค่า
เบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยตามจานวนที่ตกลงกัน
ซึ่งในเรื่องนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ได้บัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไว้ว่า “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้
เงินจานวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย”

4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้
บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยได้ทุกประเภท คงรับได้เพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกว่า “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้” (Insurable Risks) เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กล่าวต่อไปนี้
4.1 มีหน่วยของความเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจานวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับประกันภัย
คานวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยกฎว่าด้วยจานวนมาก (Law of Large Numbers) ถ้าหากมีหน่วย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เป็นจานวนมากพอ ผู้รับประกันภัยก็จะสามารถ
คานวณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแม่นยา ทั้งในแง่ของความถี่ และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น (Average Frequency and Average Severity of Loss)
4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระทาโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทาโดยเจตนา
ของผู้เอาประกันภัย ถ้าหากผู้รับประกันภัยยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทาโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย
แล้ว อาจจะก่อให้เกิด ภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันว่า สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 17

2/28/2563 BE 9:07 PM

1-8

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ผู้เอาประกันภัยอาจจะทาลายทรัพย์สินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
เช่น ผู้เอาประกัน ภัยต้องการเปลี่ยนรถยนต์คัน ใหม่ จึงนารถยนต์ของตนเองไปท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 1 และต่อมาวางแผนร่วมกับบุคคลอื่นขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัย เป็นต้น
4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยทราบว่าสาเหตุของความเสียหายนั้นเป็นสาเหตุที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และถ้าหากคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เอาประกันภัยเป็นจานวนเงินเท่าใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้แล้วจะเกิดความยุ่งยากใน
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอันมาก เพราะจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด
และได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น หากไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง
4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย ภัยบางอย่างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในแต่
ละครั้งคิดเป็นเงินรวมกันจานวนมหาศาลเกินกว่ากาลังของผู้รับประกันภั ยแห่งเดียว หรือหลายแห่งรวมกันจะรับไว้ได้
เช่น ภัยสงคราม ภัยจากระเบิด นิวเคลียร์ ย่อมถือว่าเป็ นมหั นตภัยที่ ผู้รับประกัน ภัยไม่ สามารถรับประกันภั ยไว้ได้
ทั้งหมด
4.5 ความเสี่ ยงภัยนั้นควรเป็ นความเสี่ ยงภัยที่ แท้ จริงและเป็ นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ ความเสี่ ยงภัย ที่
แท้จริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอย่างเดียวโดยที่ ผู้เสี่ยงภัยไม่อยากให้
เกิดขึ้น ไม่มีเจตนาทาให้เกิดเหตุการณ์ ที่จะนามาซึ่งความเสียหาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ น้าท่วม ไฟไหม้ รถชน พายุ
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกาไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเข้าไปเสี่ยง โดยสร้างความเสี่ยงภัยขึ้นเองเพื่อหวังผลประโยชน์หรือกาไร และอาจจะขาดทุนหรือคุ้มทุนก็ได้ เช่น
การซื้อหุ้น เป็ นต้น นอกจากนั้ นความเสี่ยงภัยควรเป็ นความเสี่ยงภัยจาเพาะ (Particular Risk) ที่ มีผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชน
ไฟไหม้ บ้ าน การขโมยรถ การปล้น ธนาคาร เป็ น ต้น ซึ่ งแตกต่ างจากความเสี่ ยงภัยพื้ น ฐาน (Fundamental Risk)
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนจานวนมาก
เช่น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด แผ่นดินไหว น้าท่วม สงคราม เป็นต้น
4.6 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องคานวณหรือประมาณได้ ผู้รับประกันภัยจะต้องคานวณ
ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างใกล้เคีย ง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านี้มาคานวณเบี้ยประกันภัยให้พอเพียงสาหรับจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและมีเหลือเป็นเงินสารองสาหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง
4.7 ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถนามาเอาประกันภัย
ได้นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในความเสี่ยงภัยนั้น กล่าวคือ หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยย่อมเสีย
ประโยชน์จากการเสียหายนั้น
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5. ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยมีอยู่ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 1) ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎว่าด้วยจานวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความสาคัญต่อผู้รับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย
และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
5.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ในทางคณิ ตศาสตร์ความน่าจะเป็ น จะมีตัวเลขอยู่
ระหว่างศูนย์ (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่กาหนดให้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 ก็คือไม่มีโอกาสที่
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ถ้าความน่าจะเป็น เท่ากับ 1 แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ในทาง
ปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะนาทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการกาหนดค่าเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าความ
เสียหายทั้งหมดต่อปี จานวนครั้งของการเกิดความเสียหายจากภัยต่อปี และจานวนเงินความเสียหายต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
ผลลั พ ธ์ จ ากการประมาณการดั ง กล่ า ว ถื อเป็ น การประมาณความสู ญ เสี ย ที่ จ ะเกิด ขึ้ น ต่ อ บริษั ท ผู้ รับ ประกั น ภั ย
เพราะฉะนั้น ค่าของความน่าจะเป็นที่ถือว่ามีโอกาสจะอยู่ระหว่างเลข 0 ถึง 1 เสมอ
5.2 กฎของการเฉลี่ ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ย เป็ น การเฉลี่ย ความเสี่ ยงภัย ร่วมกัน ดั งนั้ น
กฎของการเฉลี่ยจึงเป็นหลักสาคัญของการประกันภัย ถ้ามีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีจานวนเท่าใดให้เฉลี่ยกันไประหว่าง
ผู้เสี่ยงภัย ซึ่งค่าความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของค่าเบี้ยประกันภัย หากผู้เสี่ยงภัยมีจานวนน้อย การประกันภัย
ก็จะดาเนินไปได้ยาก ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แต่หากมีผู้ทาประกันภัยเป็นจานวนมาก จะส่งผลให้ค่าเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่าลง
5.3 กฎว่ า ด้ ว ยจ านวนมาก (Law of large numbers) ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2560, น. 156) ได้ ใ ห้
ความหมายของกฎว่าด้วยจานวนมาก คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ ซึ่ งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจานวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไว้มีจานวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับ
เหตุ การณ์ ที่ เกิด จริง มากขึ้น เท่ านั้ น ซึ่ งเป็ น ประโยชน์ ในการกาหนดอั ต ราเบี้ ย ประกัน ภั ย แต่ ล ะประเภทของผู้ รับ
ประกันภัย

6. หลักพื้นฐานในการกาหนดเบี้ยประกันภัย
ในการกาหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องคานึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้ คือ
6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะนามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตต้องเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่าย และมีผลกาไร
6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
Fairly Discriminatory
6.3 มีความสมเหตุ ส มผล (Reasonable) ผู้ รับ ประกัน ภัยไม่ ควรที่ จะหากาไรในการกาหนดอัต ราเบี้ ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถใน
การขายด้วยว่า ถ้าอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผู้ ทาประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในสภาพการแข่งขันทางราคาที่
รุนแรง
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โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะคานวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้
1) ความเสียหายแท้จริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งคานวณจากค่าความเป็นไปได้ในการเกิดวินาศภัยกับ
จานวนความเสียหายโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง
2) ค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานของผู้รับ ประกัน ภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน ภั ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเอาประกันภัยต่อ เป็นต้น
3) เงินสารองสาหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง รวมถึงกาไรที่คาดว่าจะได้รับจากการรับประกันภัย
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เรื่องที่ 1.2
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบด้วย
1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest)
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)
4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation)
5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution)
6. หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause)

1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้
หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลัก
ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชน์ตามกฎหมาย
หรือความรับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทาสัญญา หลักข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดทางศีลธรรมด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ
1.1 เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่ ตน
ไม่มีความเกี่ยวข้อง ย่อมไม่ได้รับความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นถูกทาลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหายนั้น ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องเพราะเท่ากับอนุญาตให้มีการพนันในรูปแบบของสัญญาประกันภัย
1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายโดยจงใจ หรือเจตนาของผู้เอาประกันภั ย
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์อันใดในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว จะไม่ได้รับความเสียหายหาก
เกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์สินนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยจะหวงแหนและเสียดายไม่ยินยอมให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน
ดังนั้น ถ้าหากในระหว่างสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ การเสี่ยงภัยได้หมดไปหรือวัตถุที่เอาประกันภัยหมดไป
หรือได้มีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปให้ผู้อื่นแล้ว ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นก็จะหมดไปด้วย ซึ่งจะทาให้สัญ ญา
ประกันภัยนั้นไม่มีผลผูกพันกับผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นต่อไป
การพิจารณาว่าส่วนได้เสียอันใดเป็นส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้จะต้องประกอบด้วย
1) ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับวัตถุที่เอาประกัน ภัยซึ่ง
อาจเกี่ยวข้องในฐานะผู้ทรงสิทธิ เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองเช่น ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝาก ผู้รับจานา
เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงสิทธิในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์ ถ้าหากทาให้ทรัพย์นั้น
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สู ญ หาย หรือเสี ย หายโดยความผิ ด ของตนเอง ส่ ว นที่ ไม่ ใช่ ในฐานะผู้ ท รงสิ ท ธิ ได้ แก่ค วามรับ ผิ ด ตามกฎหมายต่ อ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า การประกันภัยค้าจุน
สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น อาจเป็นทรัพยสิทธิ ภาระจายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เป็นต้น หรืออาจเป็น
บุคคลสิทธิก็ได้ เช่น การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด เป็นต้น
2) ความเสียหายนั้นจะต้องสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้

2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง
หลั ก ความสุ จ ริต อย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) หรือเดิ ม เรีย กกัน ทั่ วไปว่ า หลั กความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากสั ญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนมาเป็นปัจจัย
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย
เพื่ อประกอบการตัด สินใจว่าจะเข้ารับเสี่ยงภัยหรือไม่ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผู้เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยละเอียด เพื่อให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเข้ารับความเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยได้มากน้อยเพียงใด หรือควรจะกาหนด
เงื่อนไข หรือจานวนเงินเอาประกันภั ยสูงต่ามากน้อยเพียงใด หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบ
ผู้รับประกันภัยก็ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบไม่ได้ความเป็นธรรม
สาระสาคัญ ของหลักความสุจริตอย่างยิ่ง สามารถพิจารณาได้จากการเปิ ดเผยความจริงและการไม่ แถลง
ข้อความเป็นเท็จ ดังนี้
2.1 การเปิดเผยความจริง (Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยความจริงที่เป็นสาระสาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อความเสี่ ยงภัย ของวัต ถุที่ เอาประกัน ภัยให้ ผู้รับ ประกัน ภัยทราบอย่างละเอี ยดโดยปราศจากการซ่ อนเร้นปิ ด บั ง
อาพรางใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระสาคัญด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ว่าจะรับ ประกันภัยตามที่ ขอเอาประกัน ภัยได้หรือไม่ ถ้าสามารถรับประกันภัยได้ จะกาหนดเบี้ยประกันภั ยเท่าใด
และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หน้าที่เปิดเผยความจริง และไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระสาคัญ ถือเป็น
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดยไม่ต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้มีการเอา
ความเสี่ยงภัยของตนเองไปให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้น ความจริงเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย
มีอยู่อย่างไร ผู้เอาประกันภัยทราบฝ่ายเดียว ผู้รับประกันภัยไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัย
บางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้นๆ
ดังนั้น กรอบในการพิจารณาว่าอะไรเป็นสาระสาคัญ ที่ควรเปิดเผย เช่น มีการเสี่ยงภัยมากขึ้น มีเหตุจูงใจ
พิเศษกระตุ้นให้เอาประกันภัย ความจริงที่จะทาให้ผู้รับประกันภัยรับผิดมากกว่าปกติ ความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะภัย
ทางศีลธรรม (Moral Hazard) หรือความจริงที่ผู้รับประกันภัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น ส่วนความจริงสาธารณะ
ที่ไม่ต้องเปิดเผย เช่น ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือเหตุผลควรจะรู้ ผู้รับประกันภัยสามารถสอบถามจากที่ใดๆ ได้
เป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยยินยอมให้ผ่านไปโดยไม่ต้องสอบถาม ทาให้การเสี่ยงภัยน้อยลง หรือไม่จาเป็นต้องเปิดเผย
โดยเหตุผลของเงื่อนไข เป็นต้น
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2.2 การไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ (Non Misrepresentation) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้สอบถาม และผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบข้อซักถามของผู้รับประกันภัยในขณะขอทาสัญญาประกันภัยให้ตรงกับ
ความเป็นจริง ซึ่งจะกระทาโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตามแต่กรณี
ประเด็นสาคัญต่อหลักความสุจริตอย่างยิ่ง จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยความจริง ไม่
ปกปิดสาระสาคัญ รวมทั้งไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ทราบข้อมูล
ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น สัญ ญาประกันภัยจึงระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผย
ดังนั้น ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยในการขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา (Material
Fact) เท่านั้น หาใช่ข้อมูลโดยปกติทั่วไปซึ่งข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนี้โดยปกติจะเป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยขอให้ผู้เอา
ประกันภัยแถลงในใบคาขอเอาประกันภัย เช่ น ประวัติความเสียหายที่ผ่านมาไม่ว่าจะได้มีการเอาประกันภัยหรือไม่
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัยที่ผ่านมา เป็นต้น
หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะส่งผลให้สัญ ญาประกันภัยเป็ น
โมฆียะ ซึ่งหมายความว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวจะสมบูรณ์ แต่ผู้รับประกันภัยสามารถบอกล้างสัญ ญา (แจ้งขอ
ยกเลิกสัญญา) ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องทาการบอกล้างภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะ
บอกล้างได้ หรือภายใน 5 ปี นับแต่วันทาสัญญา

3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ทาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไม่ให้ เกิดความเสียหายจากภัย ที่เอาประกันภัยไว้ แต่ค่าสิน ไหมทดแทนนั้ นต้ องไม่ เกินจานวนเงินที่ เอา
ประกันภัยไว้
วัตถุประสงค์หลักของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง คือการทาให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับ
ความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้กลับสู่สภาพเดิมก่อนได้รับความเสียหาย แต่จะต้องไม่ดีไปกว่าเดิมหรือแย่ไป
กว่าเดิมซึ่งเป็นข้อที่ทาให้สัญญาประกันภัยแตกต่างจากสัญญาการพนัน อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้เอา
ประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพย์สินนั้นจะเป็นไปตามหลักการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงอย่างเคร่งครัด ทาให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะทาประกันภัยทรัพย์สินใน
มูลค่าที่ต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องแบกรับส่วนต่างของความเสียหาย หรือที่เรียกว่าการเฉลี่ย
ความเสียหาย
การชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนก่อน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ โดยมีวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้
3.1 การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สดุ และ
ก่อให้เกิดสภาพคล่อง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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3.2 การซ่อมแซม (Repair) วิธีนี้จะเหมาะในกรณี ที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนและอยู่ ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
3.3 การหาของมาทดแทน (Replacement) เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องหา
สิ่งที่เป็นชนิด ประเภท และคุณ ภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มาทดแทนให้โดยไม่จ่ายเป็นตัวเงินให้ผู้เอา
ประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือไม่ซ่อมแซมให้ เพราะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเป็นทรัพย์สินที่โดยสภาพของ
การใช้สอยไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ วิธีนี้มักใช้กับสังหาริมทรัพย์
3.4 การทาให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสิน ไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการทาให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระทาได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานนั้นขึ้นใหม่ เพื่อให้
โรงงานนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เป็นต้น

4. หลักการรับช่วงสิทธิ
หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การกาหนดสิทธิของผู้รับประกันภัยว่าจะ
สามารถรับ ช่วงสิทธิทั้งปวงของผู้เอาประกัน ภัยที่จะเรียกร้องเงินชดใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งกระทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้ เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
วินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการ
กระทาของมนุษย์ และกรณี ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกระทาของมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
อุท กภัย วาตภัย เป็นต้น แต่การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้น จากการกระทาของมนุษ ย์
เท่านั้น การพิจารณาการรับช่วงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
4.1 วินาศภัยจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลภายนอก
4.2 ผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว
4.3 ผู้รับประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย เท่าจานวนที่ตนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป
4.4 การเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย จะต้องไม่ทาให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาประกันภัย
จะเห็นได้ว่าหลักการรับช่วงสิทธิกับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้ต้องเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยสาคัญผิดว่า
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น สาคัญว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยสาคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคั บในขณะเกิดวินาศภัย ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วง
สิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปัญหาว่าอยู่ในความรับผิดตามสัญญา
ประกัน ภัยหรือไม่ เนื่องด้วยผู้รับ ประกันภัยเห็ นว่าไม่อยู่ในความรับผิด ด้ วยเหตุที่ เกิดวิน าศภัยไม่ตรงตาม เงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยตกลงจ่ายเงินจานวนหนึ่งให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ให้ผู้เอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผู้รับ
ประกันภัยก็จะรับช่วงสิทธิตามกฎหมายไม่ได้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หลั ก การร่วมชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน (Principle of Contribution) เป็ น หลั กการที่ สื บ เนื่ อ งมาจาก
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักการรับช่วงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใช้กับการประกันภัยที่มี
ผู้รับ ประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้น ไปในวัตถุที่ เอาประกันภัยอัน เดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในส่วนได้ เสี ย
อันเดียวกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตาม
อัตราส่วนของสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับ ผู้รับประกันภัยรายใดที่ชาระค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกว่าอัตราส่วนที่จะต้องจ่ายสาหรับวินาศภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกร้องส่วนที่
ตนจ่ายเกินอัตราส่วนของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ โดยการเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผู้เอาประกันภัยมีการทาสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย
หรือมากกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจานวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกว่าจานวนมูลค่า
ทรัพย์สินนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะได้รับชาระค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจานวนวินาศภัยจริงเท่านั้น ” เพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้
กาไรจากการประกันภัย และผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็ต้องชดใช้จานวนค่าสินไหมทดแทนแบ่งตามอัตราส่วนมากน้อย
ตามจานวนทุนประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
5.1 มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับ หรือมากกว่านั้น (Two or More Policies) ตามหลักสากลแล้วหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้รับประกันภัยทุกรายจะต้องเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนตามอัตราส่วนกับจานวนทุน
ประกันภัยของแต่ละรายไม่ว่าจะรับประกันภัยไว้พร้อมกันหรือไม่
ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 870 วรรคสาม กาหนดไว้ว่าหากมีการท าสั ญ ญา
ประกัน ภั ย ต่ า งวั น กั น ให้ ผู้ รับ ประกัน ภั ย รายแรกจะต้ องรับ ผิ ด ชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแท นก่อนจนกว่า จะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไม่ครบกับความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้รับประกันภัยรายต่อมาก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบความคุ้มครองของตน มีข้อสังเกตว่ากฎหมายไทยให้ใช้คาว่าสัญญาประกันภัยไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย
ดังนั้น จึงยึดเอาวันทาสัญญาประกันภั ยเป็นหลัก ไม่ใช่วันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยในการตีความว่าผู้รับประกันภัย
รายใดต้องรับผิดชอบเป็นรายแรก
5.2 กรมธรรม์ป ระกั นภัยนั้นต้ องคุ้มครองภัยชนิด เดี ยวกัน (Same Peril) หมายถึง วิน าศภัย ที่ระบุให้
คุ้มครองในสัญ ญาประกันภัยทุกฉบับจะต้องเป็นวินาศภัยเดียวกัน เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน
ถึงแม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกันก็ตาม เป็นต้น
5.3 กรมธรรม์ป ระกันภัยนั้นต้ องคุ้มครองส่ วนได้ เสียเดียวกั นของผู้เอาประกันภัย (Same Interest)
หมายถึง ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นอันเดียวกัน
5.4 กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นั้ น คุ้ ม ครองวั ต ถุ ที่ เ อาประกั น ภั ย เดี ย วกั น (Same Subject Matter of
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยต้องเป็นวัตถุอันเดียวกัน โดยไม่คานึงถึง ว่าเป็นการประกันภัยทรัพย์สิน
หรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย (All In Effect) กรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับนั้นจะต้องมีผลความคุ้มครองหรือมีผลบังคับได้ในขณะเกิดวินาศภัยขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะไม่นามาใช้กับสัญญาประกันภัยบางประเภท เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะประกันภัยไว้กี่รายก็ต ามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ทา
ไว้ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หรือตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากชีวิต หรืออวัยวะ
ของมนุษย์ไม่สามารถตีราคาได้ จึงไม่ถือว่าได้ส่วนเกินหรือกาไรจากสัญญาประกันภัยแต่อย่างใด

6. หลักเหตุใกล้ชิด
หลักเหตุใกล้ ชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด เป็ น
หลักซึ่งกาหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกล้ชิดกับภัยที่ทา
ประกันภัยไว้
เหตุใกล้ชิด คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเป็นผล
โดยตรงจากภัยที่ได้รับไว้ในสัญญาประกันภัย หลักการสาคัญประการหนึ่งของเหตุใกล้ชิดคือความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเป็นเหตุที่ใกล้ชิด หรือใกล้เคียงที่สุดกับภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาการ
ตีความค่อนข้างมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือ ความเสียหายของทรัพย์สินจากวินาศภัยต่างๆ นั้น บ่อยครั้งที่ไม่เกิด
เหตุการณ์หรือสาเหตุเดียวแต่มักจะมีเหตุการณ์หรือสาเหตุอื่นมาแทรกซ้อน
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เรื่องที่ 1.3
บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมิใช่เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดภัยหรือเกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
หรือทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ แต่เป็นหลักประกันว่าหากเกิดภัย หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับสิ่งที่เอาประกันภัย
ไว้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระ หรือเป็นการเยียวยาให้กับบุคคลหรือธุรกิจได้ จึงส่งผลให้การประกันวินาศภัยมีการพัฒนาหรือมี
วิวัฒ นาการที่เจริญ ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีการออกแบบ และพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
ประกันวินาศภัยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แท้จริง จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ได้เป็นการแยกแต่ละประเภทของการประกันวินาศภัย แต่เป็น
การประกันวินาศภัยที่เน้นว่าผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีความประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งผลิ ตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยก็จะมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยรายนั้น ๆ ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีรูปแบบกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยฉบับเดียวที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย แบบครอบคลุมความคุ้มครองในทุกด้าน เช่น คุ้มครองทรัพย์สิน
ความรับผิดตามกฎหมาย หรือชีวิตร่างกายในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยฉบับเดียวกัน
เมื่อประชาชนหรือภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ต้องการความมั่ นคงในการดารงชีวิตประจาวัน ความมั่ นคง
ทางการเงิน หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การประกันวินาศภัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดหรือบรรเทา
ความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสาคัญในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี การน าระบบดิจิทั ลเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้สามารถนาข้อมูลมา
ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อกาหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น บทบาทที่สาคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความสาคัญ ดังนี้
1.1 บทบาทต่ อผู้เอาประกันภัย คือ การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สินแก่ผู้เอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผู้เอาประกันภัย
1.2 บทบาทต่อสังคม เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม
ทาให้เกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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1.3 บทบาทต่อเศรษฐกิจ เงินที่ ได้ จากการเก็บ เบี้ ยประกัน ภัย เป็ น แหล่งเงินทุ น ที่ส าคัญ แหล่ งหนึ่งของ
ประเทศเพื่อให้กู้ยืมไปลงทุนทาธุรกิจ หรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า สาหรับธุรกิจที่ทาการประกันภัยก็จะ
ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ทาประกันภัยไว้ ทาให้เกิดความมั่นคงในกิจการ

2. ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในด้านบุคคลนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การประกันภัย นอกจากผู้เอาประกันภัยเองแล้ว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอื่น ๆ ด้วย ส่วนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล
และนาไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยจะกล่าวถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
2.1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล
1) เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือได้รับ
บาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจานวนมาก
2) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถนาเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สร้าง หรือจัดการหาทรัพย์สินนั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก ก็จะช่วยให้มีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทน
ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเป็นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัย
3) สามารถนาเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในกรณี ที่บุตรทาประกั น
สุขภาพให้กับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญญู) หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ทาประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถนาเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ การประกันวินาศภัยที่สามารถนาเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้ประกอบด้วย
(1) การประกันภัยสุขภาพที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
(2) การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3) การประกันภัยโรคร้ายแรง
(4) การประกันภัยการดูแลระยะยาว
2.1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นภาคธุรกิจ
1) ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ
(1) ในการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการทาประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสม
ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าธุรกิจจะสามารถดารงอยู่ และดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การแปลงรูปค่าใช้จ่ายที่มีจานวนเงิน
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีจานวนเงินแน่นอน ซึ่งก็คือ
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจต้องจ่ายออกไปเป็นต้นทุนของการประกอบการ เป็นการทาให้ธุรกิจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
ที่แน่นอน และเป็นส่วนสาคัญในการวางแผนธุรกิจ
(2) เมื่ อมี การท าประกัน วิ น าศภัย ไว้อย่างเหมาะสมแล้ ว ธุรกิจก็มี ความมั่ น คงไม่ เกิด การ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันว่าธุรกิจจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว้ ทาให้มีเงินทุน
มาช่วยบรรเทาความเสียหาย และให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้
(3) ธุรกิจสามารถใช้การประกันวินาศภัยเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้
2) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ ประกอบธุรกิจมีการทาประกันวินาศภัยก็
เป็นการลดความเสี่ยงภัยในการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
จากวินาศภัย จึงสามารถใช้เวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกาไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุร กิจต่อไปได้ นอกจากนี้การทราบค่าใช้จ่ายในการทาประกันวินาศภัยอย่างแน่ชัดทาให้ธุรกิจสามารถ
บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2.2 ประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2.2.1 สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม การประกันวินาศภัยทาให้คนในสังคมได้รับความรู้สึกปลอดภั ย
และมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าได้รับการเยียวยา เช่น กรณีการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ป ระสบภัย ย่อมได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบริษั ท ประกัน วิน าศภัย หรือกรณี การ
ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะที่มีการทาประกันวินาศภัยไว้ บุ คคลหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในการก่อสร้าง ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยดังกล่าว
2.2.2 เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยช่วยเกื้อกูลให้ธุรกิจ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกู้ยืมเงิน เช่น
การให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ เป็นต้น เมื่อเกิดวินาศภัยต่อทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินในฐานะ
ผู้รับประโยชน์จากการประกันภัยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามส่วนได้เสียที่มีอยู่
2.2.3 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) การประกันวินาศภัย ถือเป็น การระดมเงินออมสาหรับประเทศรูปแบบหนึ่ ง เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยนาเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้นสามัญ
หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้ออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม อันเป็นการลดภาระในการที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น
2) การประกัน วินาศภัยเป็ นการลดภาระทางการเงิน ให้ แก่รัฐบาล เนื่ องจากประชาชนมีหลั ก
ประกันจากการประกันภัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว
3) การประกันวินาศภัยทาให้มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเข้ามาดาเนินการในตลาด ซึ่งมีความสาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจอื่นๆ ทาให้คนมีงานทาและครองชีพดีขึ้น
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 1.4
ประเภทของการประกันวินาศภัย
การแบ่งประเภทของการประกัน วิน าศภัย ทาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ เกณฑ์ ที่ใช้อิง โดยทั่วไปแบ่ งเป็ น
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกัน วิ น าศภั ย ที่ เหมาะส าหรับ ผู้ เอาประกั น ภั ย รายย่ อ ย ที่ เรีย กว่ า
ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้อธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอย่างของกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายย่อยไว้ด้วย

1. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย
การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยในลักษณะนี้ เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นหลัก
ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมี 3 ประเภท คือ ส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิด ดังนั้นจึงแบ่งประเภทการประกันวินาศภัย
ตามวัตถุที่เอาประกันภัยได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.1 การประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Insurance) เป็นประเภทของการประกั นวินาศภัยที่ให้ความ
คุ้มครองสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยเรือสาหรับโดยสาร การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น
1.2 การประกั นภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) เป็ นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความ
คุ้มครองสาหรับความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ ทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยสาหรับเงิน เป็นต้น
1.3 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย เป็นประเภทของการประกันวิน าศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกัน ภัย ในกรณี ที่
ผู้เอาประกัน ภัย ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามั ย ทรัพย์ สิน หรือความเสียหายทางการเงินของ
บุคคลภายนอก เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

2. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย
การแบ่งการประกันภัยในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ
2.1 ประกั นภั ยส่ วนบุ คคล (Personal Line Insurance) การประกั น ภั ย ที่ ผู้ เอาประกัน ภัย เป็ น บุ ค คล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิ น รวมทั้งความรับผิด
ต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของ
ตนเอง
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2.2 ประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองสาหรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก
เอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของธุรกิจของตนเอง

3. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีการกาหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ซึ่ง
แต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ในการกากับดูแลบางเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องการวางหลักทรัพย์ การกาหนดค่ าบาเหน็จ
ค่ า ความเสี่ ย งในการค านวณเงิน กองทุ น ของบริษั ท ประกัน วิ น าศภั ย เป็ น ต้ น โดยมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 25351 ได้กาหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภทประกอบด้วย
3.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
3.2 การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transpotation Insurance)
3.4 การประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น (นิยมเรียกว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือ
Miscellaneous Insurance)
รายละเอียดการประกันวินาศภัยแต่ละประเภท มีดังนี้
3.1 การประกั น อัค คีภั ย การประกัน อั ค คีภั ย (Fire Insurance) เป็ น การประกัน ภัย ทรัพ ย์ สิ น ซึ่ งในการ
กาหนดความคุ้มครองเขียนแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น
ในการประกันอัคคีภัย มีการแบ่งประเภทการประกันภัยออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของ
ผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ การประกันอัคคีภัยสาหรับสถานประกอบการ และการประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่
อาศัย
3.1.1 การประกันอัคคีภัยสาหรับสถานประกอบการ คือ การประกันอัคคีภัยสาหรับสถานประกอบการ
หรือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ
ต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เอา
ประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สานักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า
สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น สาหรับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊ส
ที่ ใช้ ส าหรับ ท าแสงสว่างหรือประโยชน์ เพื่ อการอยู่อาศัย แต่ ไม่ รวมถึงความเสี ย หายจากการระเบิ ด ของแก๊สจาก
แผ่นดินไหว นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม สาหรับความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พิเศษโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้าท่วม ภัยเนื่องจากน้า ภัยจากลู กเห็บ ภัยลมพายุ
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจลาจล ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
ภัยจากการกระทาอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย เป็นต้น
1

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 113 ตอนที่ 18ก, (3 มิถุนายน 2539), น.7-8.
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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3.1.2 การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย คือ การประกันอัคคีภัยสาหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ซึ่งเป็ น สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ ใช้เป็ น ที่ อยู่อาศัยเท่ านั้น เช่น บ้ าน ทาวน์ เฮ้ าส์ บ้ านแฝด ตึ กแถวสาหรับ
อยู่อาศัย ห้องชุดสาหรับอยู่ อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารย่อย โรงรถ กาแพง รั้ว ประตู เป็นต้น
รวมทั้ งส่ วนปรับ ปรุงต่อเติมยกเว้น ฐานรากและทรัพ ย์สิน ภายในสิ่ งปลูกสร้างที่ อยู่ภายในสถานที่เอาประกัน ภัยไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องดนตรี ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองหากได้รับความเสียหาย
เนื่องจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจาก
ฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชน
ของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้า (ไม่รวม
น้าท่วม) รวมถึงน้าฝนที่ไหลผ่านช่องชารุดของ ประตู หน้าต่าง วงกบ ช่องรับลม ช่องรับแสงสว่าง ไม่รวมถึง น้าท่วม
น้าไหลบ่าจากทางน้าภายนอก ท่อประปาใต้ดินที่อยู่ภายนอกอาคาร ระบบเครื่องพรมน้าดับเพลิงหรือระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรือระบบหัวกระจายน้าดับเพลิง (Automatic Sprinkle System) นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยยังได้ขยาย
ความคุ้มครองในส่วนของค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย
จากภัยข้างต้น และยังให้ความคุ้มครองรวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้าท่วม ภัยจากลูกเห็บ
ภัยจากลมพายุ จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000
บาทต่อปี
นอกจากการประกั น อั ค คี ภั ย แล้ ว ยั ง มี ก ารประกั น วิ น าศภั ย อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งจากการ
ประกันภัยอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(อธิบายอยู่ในหมวดการประกันภัยเบ็ ดเตล็ด) ซึ่ง
เรียกว่า การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ให้ความคุ้มครองวัตถุเอาประกันภัยที่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แต่ไม่รวมถึงความคุ้มครองความสูญเสียทางธุรกิจ
ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเกิดจาก
ที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับ ผลกระทบจากความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ได้มีการทาประกัน ภั ยไว้ โดยปัจจุบั น
สามารถแบ่งได้ออกเป็น
1) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้รับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สาหรับทาแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัย หรือภัยอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัย และเป็นผลให้ธุรกิจที่ดาเนินอยู่
ต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจานวน
ความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเป็นผลของการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ
2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองสาหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกัน ภัยได้รับ
ความเสียหาย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและมิไ ด้มีการระบุยกเว้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้นาค่าสินไหมทดแทนมาดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย
อันจะส่งผลให้ความเสียหายในส่วนของการหยุดชะงักของธุรกิจลดลง
การประกัน ภัยนี้ประกอบด้วยความคุ้มครองเฉพาะแบบตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็ นทางเลือก
การกาหนดความคุ้มครองเฉพาะที่หลากหลาย เช่น แบบหลักเกณฑ์ผลต่าง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการสูญเสีย
กาไรขั้นต้น (Loss of Gross Profit) อันเนื่องมาจากการลดลงของยอดรายได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ ายประจา (Standing Charge) เช่น ค่าจ้าง เงิน เดือนประจาที่ ธุรกิจ ยังต้องจ่ ายให้ แ ก่
ผู้บริหารและพนักงานประจา และภาระผูกพันทางการเงิน เป็นต้น
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2
(1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
(2) กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย)
(3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
(4) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
3.2 การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) มี 2 ประเภท คือ
3.2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัย
ตามความคุ้มครองที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” กาหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัด
ให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสานักพระราชวัง รถสาหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย การประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้ง
มากับรถ ส่งผลให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ได้รับการชดใช้และเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้น
3.2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของ
เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด เพื่อ
คุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก
ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เป็นมาตรฐาน แบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) การประกัน ภัยรถยนต์ ประเภท 1 ให้ ความคุ้ม ครองที่ ครอบคลุ ม และสู งที่ สุ ดเมื่ อเที ย บกับ
ประเภทอื่ น ๆ โดยให้ ความคุ้ม ครอง 3 หมวด ประกอบด้ วย หมวดที่ 1 หมวดการคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ต่ อบุ ค คล
ภายนอก คือ ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอา
ประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2

2

กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ของตัวรถยนต์ และ หมวดที่ 3 หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ที่เอาประกันภัยไว้เกิดจากอุบัติเหตุ
2) การประกัน ภั ย รถยนต์ ป ระเภท 2 ให้ ความคุ้ ม ครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมี ค วาม
คุ้มครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ ความคุ้มครองความ
รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้
ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ของตัวรถยนต์
3) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุ ค คลภายนอกเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความคุ้ ม ครองความรับ ผิ ด ต่ อ ชี วิ ต ร่า งกาย หรือ อนามั ย ของ
บุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็ นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครอง
ตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะ
เกิดความเสียหายใดๆ
4) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แต่จานวนเงินจากัดความรับผิดสาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จากัดจานวนเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเท่านั้น
5) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็ น
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แต่ให้
ความคุ้มครองเฉพาะภัยเท่านั้น ในปัจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 2+ ให้ความคุ้มครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น
แบบที่ 2 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้น จากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 3+ ให้ความคุ้มครองคล้ายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น
นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักในการประกันภัยทั้ง 5 ประเภทข้างต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายได้อีก 3 แบบ คือ
(1) การประกันภัยอุบั ติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญ เสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่ง อยู่ใน หรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย
(2) ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารซึ่งอยู่
ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้นหรือกาลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย
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(3) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะดาเนินการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรื อศาลกาหนดจนกว่าคดีจะถึง
ที่สุด
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน3
(1) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3
(3) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
(4) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
(5) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car)
3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transportation Insurance)
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transportation Insurance) เป็นการประกันวินาศภัย
ประเภทแรกของโลก และเป็ น การประกั น ภั ย อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ โดยทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ภาคธุรกิจ ผ่านการประกัน ภัย ความเสีย หายตั วเรือ และทรัพ ย์สิ น หรือสิน ค้าที่ อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ข ยายขอบเขตของความคุ้ ม ครองไปถึ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ ทางบก และความรับ ผิ ด ของ
ผู้ประกอบการขนส่งด้วย
3.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) สามารถทาประกันภัยได้ตั้งแต่ขณะที่เรือยังอยู่ใน
ระหว่า งการด าเนิ น การต่ อ จนกระทั่ งต่ อเสร็จ แล้ ว และน าไปใช้ ในการขนส่ ง นอกจากนั้ น เจ้ าของเรือสามารถท า
ประกันภัยค่าระวาง (Freight) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสูญเสียค่าระวางรวมทั้งทาประกันภัยตู้คอนเทนเนอร์
ที่ใช้บ รรจุตัวสิน ค้าได้อีกด้วย โดยการประกันภัยดังกล่า วจะให้ ความคุ้ม ครองความเสียหายต่ อตัวเรือไม่ ว่าจะเป็ น
เรือเดินทะเล หรือเรือที่เดินในน่านน้าโฮเวอร์ค ราฟต์ อากาศยาน รวมถึงเครื่องใช้ในเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ (ราชบัณฑิตยสภา, 2560, น.133) เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก การกู้ซาก เป็นต้น ในการ
ประกันภัยตัวเรืออาจจะทาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบกาหนดเวลา (Time Policy) และตามกรมธรรม์
ประกันภัยแบบกาหนดเป็นรายเที่ยวหรือเฉพาะเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะ (Voyage Policy) ทั้งนี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
มีเรือหลายลา สามารถทาประกันภัยเรือหลายลาในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy)
3.3.2 การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) การประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินที่
ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ ยวดยานพาหนะทางบก ที่เกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือล่ม เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลง
จากเรือ จนทาให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ได้ซื้อประกันภัยไว้
3 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8
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3.3.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพย์สินที่รับประกันภั ยไว้ให้กับผู้เอาประกันภัย โดย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งทรัพย์สินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และค่า
กู้ภัยด้วย โดยปกติแล้วจะสามารถให้ความคุ้มครองได้ในทุกประเภทของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางน้า โดยเรือ
ประเภทต่างๆ การขนส่งทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เป็นต้น
3.3.4 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) ให้ความคุ้มครอง
ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของ
ได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการขน
ขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทาโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือ
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ ความคุ้มครองความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือส่งมอบ
ชักช้า ทั้งนี้หากเป็นการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองความรับผิด
จากการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสามารถขอขยายอาณาเขตความคุ้มครองได้ โดยบริษัทประกันภัยจะออก
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง จากการใช้ยานพาหนะขนส่ง
เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
3.3.5 การประกั นภัย ความรับ ผิ ด ของผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ต่ อเนื่ อง (Multimodel Transport
Opera-tor’s Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
สาหรับความสูญ หายหรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่รับขนตามสัญ ญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือความครอบครองของ ผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว และในฐานะ
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ สาหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือ
ส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือการทาละเมิดแก่ ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง
หรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของลูกจ้าง และตัวแทนของผู้เอาประกันภัย และของ
บุคคลอื่น ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ ตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้าง และ
ตัวแทนของบุคคลอื่นนั้นด้วยซึ่งได้กระทาไปในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบเขตแห่งอานาจการเป็นตัวแทน หรือ
ในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น
3.3.6 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Service Provider’s
Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในส่วนของการขนส่ง การลาเลียง การเคลื่อนย้าย และกระจายสินค้า และ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการให้บริการโลจิสติกส์บางส่วนจะต้องทาในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผู้รับประกันภัยเองก็ต้องการ
ให้การประกอบการที่มีการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบใหม่ๆ มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์
ทั้งหมด โดยความคุ้มครองแยกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
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1) ความรับผิดเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport) เป็นการคุ้มครองการขนส่งภายในประเทศ โดย
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าสาหรับของที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุ้มครองไปยังต่างประเทศได้
2) ความรับผิดเกี่ยวกับการเก็บสินค้าภายในโกดัง (Warehouse) เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นของตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
3) ความรับผิดจากการรับจ้างทาของ เป็นการคุ้มครองเฉพาะกิจกรรมที่ระบุให้ความคุ้มครองไว้
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบบมาตรฐาน4
(1) กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
(3) กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
(4) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
(5) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
3.4 การประกันภัยประเภทอื่นๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด)
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่ในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเท่านั้น
3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัย โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสี ยหายอัน เป็น ผลมาจากอุ บัติเหตุที่ เกิดขึ้น โดยฉับ พลัน จากปั จจัยภายนอก
ซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวังทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินได้ ประกอบด้วยอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร วัตถุดิบ สต๊อกสินค้า ฯลฯ ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกาหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่
เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัย
อื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
3.4.2 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสาหรับ
1) ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิ ดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ
ทาให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน
เสียหาย เช่น บนพื้นสานักงานมีน้าหก ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อลื่นล้มแขนหัก พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารทากาแฟร้อน
หกรดแขนลูกค้าทาให้บาดเจ็บ หรือจะเป็นความบกพร่องของลิฟต์ทาให้ผู้ที่เข้าใช้ลิฟต์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟต์ขาด เป็นต้น ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

4 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5
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2) ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกัน ภัยซึ่งทางานประจา ณ
สถานที่ประกอบการได้ก่อขึ้นในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ เช่น พนักงานฝ่ายการตลาดไป
พบลูกค้าขณะที่เข้าไปในสานักงานลูกค้าไปเดินชนโต๊ะทาให้แจกันที่ตั้งโชว์ไว้หล่นลงมาแตก หรือการที่พนักงานของ
บริษัทรับจ้างทาความสะอาดเข้ามาทาความสะอาดภายในสานักงานแห่งหนึ่งทาน้าหกบนพื้นเป็นเหตุให้พนักงานใน
สานักงานที่เดินเข้ามาลื่นล้มขาหัก เป็นต้น
ทั้งนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
3.4.3 การประกันภัยวิศวกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึง การประกันภัยวิศวกรรมที่สาคัญ 3 ประเภท เช่น
การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยเครื่องจักร และการประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1) การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract
Works Insurance) เป็นการรวมเอาความคุ้มครองของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสาหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง
(Contractor’s All Risks Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสาหรับการติดตั้ง (Erection All Risks
Insurance) เข้าด้วยกัน โดยการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง
“แบบสรรพภัย” ซึ่งสามารถขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดอันเกิดจากตัวงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งที่เอา
ประกันภัยไว้ได้
การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
การตกแต่ ง ต่ อเติม การติ ดตั้ ง หรือกาลังทดสอบเดิน เครื่องตามสัญ ญาว่าจ้างของผู้ รับ เหมา เช่น อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สะพาน เขื่อน เครื่องจักร โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก โดยผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่ งหวังและมิ ได้ ถูกระบุ ยกเว้น ไว้ในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย เช่ น ความเสีย หายที่ เกิด จากไฟไหม้ น้ าท่ ว ม
โจรกรรม เป็นต้ น นอกจากนี้ยังสามารถขยายความคุ้มครองไปถึงความรับ ผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพ ย์สินของ
บุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยด้วย
2) การประกันภัยเครื่องจักร คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ได้ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งผู้เอาประกันภัย ได้ใช้งานอยู่ หรือพั กงาน หรือขณะถอดเพื่ อท าความสะอาด
ปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือในระหว่างการดาเนินงาน หรือในระหว่างการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์ และเครื่องจักรได้
ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องมาจากการหล่อ และการ
ใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือ
จากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชานาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้า
ในหม้อน้า การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกาลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใด
ซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
3) การประกัน ภั ย เครื่องอุ ป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ คุ้ม ครองความสู ญ เสี ย หรือความเสี ย หายแก่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้งานอยู่ภายในสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุ มาจาก
อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย โดยจัดแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวดความคุ้มครองย่อย
หมวดทีที่ห๑นึ่ง ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่องและอุปกรณ์ หมวดทีที่ส๒อง สื่อบันทึก และหมวดทีที่ส๓าม ค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว
3.4.4 การประกันภัยอากาศยาน หรือการประกันภัยเครื่องบินแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
ประกันภัยเครื่องบิ นเพื่ อการพาณิ ชย์ กับการประกันภัยเครื่องบินส่วนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีเงื่อนไข ความ
คุ้มครองกับข้อยกเว้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน โดยให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คุ้มครองตัวเครื่องบิน ในระหว่างการนาเครื่องขึ้นหรือลง การบิน และการจอดอยู่บนพื้นดิน
แบบสรรพภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย
ส่วนที่ 2 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้โดยสาร
ส่วนที่ 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เป็นผู้โดยสาร
ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวที่
อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
ของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัยครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกาลังใช้งานอยู่ด้วย
3.4.5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
1) การประกัน ภัย อุ บั ติ เหตุ ส่ ว นบุ คคล การประกัน ภัย อุ บั ติ เหตุ เป็ น การประกัน ภั ย ที่ ให้ ค วาม
คุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย และถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาร้ายร่างกาย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงขั้นสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยส่วนใหญ่จะมี
ความคุ้มครองให้เลือก 2 แบบ คือ
- แบบ อ.บ.1 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
- แบบ อ.บ.2 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูด ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพ
ชั่วคราวบางส่วน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน การชดเชยรายได้ระหว่างการ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น และในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุเงื่อนไขยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครองได้ เช่น ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ความคุ้มครองการ
แข่งกีฬาอันตราย ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองการ
นัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล ความคุ้มครองการก่อการร้าย
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม นอกจากนี้ในส่วนของการถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกายสามารถจากัดวงเงิน
ความรับผิดได้
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่คล้ายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุ
โดยให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้น และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุ้มครอง
ให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกัน ภัย เดิ น ทางกลั บ ถึงที่ อยู่ อาศัย เว้น แต่ จ ะระบุ ไว้ เป็ น อย่ า งอื่ น ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และกรณี ผู้ เอา
ประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
3.4.6 การประกั นภั ยสุข ภาพ กรมธรรม์ป ระกันภัย สุขภาพ แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่ เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ดังนี้
1) ผลประโยชน์ชดเชยสาหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับ
การพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและ
ค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
2) ผลประโยชน์ชดเชยสาหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับการ
รักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือคลินิ กที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจาอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้
เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศี รษะ ปวดท้อง
เป็นต้น
3) ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้ แก่ การคุ้มครองการคลอดบุ ตร การรักษาด้ านทัน ตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
เช่น เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เป็นต้น ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ให้ความ
คุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ
1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย์ หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยด้วย โดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ
2) แบบ จร. 2 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
รวมถึงการพยายามกระทาการดังกล่าวเข้ามาด้วย
3) แบบ จร. 3 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์ หรือการพยายาม
ลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามาด้วย
3.4.8 การประกันภัยสาหรับเงิน คุ้มครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทางาน เงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยนอกเวลาทางาน เงินภายนอกสถานที่
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภั ย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยและ
ความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น โดยภัยที่ให้ความคุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ
1) แบบ ปง.1 คุ้มครองเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทาการดังกล่าว
2) แบบ ปง.2 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
3) แบบ ปง.3 คุ้ม ครองเงิน จากทุ กสาเหตุ ที่ มิ ได้ ระบุ ไว้ ในข้อยกเว้ น ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย
รวมถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์
3.4.9 การประกันภัยป้ายโฆษณา คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ถนนหรือบนตึกสูง ซึ่งได้รับ
ความเสี ยหายจากไฟไหม้ ภัย ธรรมชาติ และภัย อื่น ๆ ที่ ไม่ ได้ระบุ ยกเว้น ไว้ รวมถึงความรับ ผิ ดต่ อบุ คคลภายนอก
ซึ่งเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว้ อัน มีสาเหตุมาจากความคุ้มครองที่กาหนดไว้โดยรวมถึงความบกพร่อง
ในการติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วย ซึ่งส่งผลทาให้เกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
3.4.10 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุ้มครองจากการประกันภัยต่างๆ
มาเป็นแบบสาเร็จรูป เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือ
ฝึกหัด ได้แก่
1) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น จะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกาลังใช้งานอยู่ด้วย เช่น ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกศีรษะแคดดี้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกกระจกรถยนต์ของผู้เล่นคนอื่นแตก เป็นต้น
2) ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้เอาประกันภัยตีกอล์ ฟเหวี่ยงไม้กอล์ฟถูกศีรษะตนเองแตก
เป็นต้น
3) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ไม้กอล์ฟ
ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ
4) รางวัลพิเศษสาหรับการทา “โฮล-อิน-วัน” ของผู้เอาประกันภัย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5
(1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(3) กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18
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(4) กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง
(5) กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ
(6) กรมธรรม์ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร
(7) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
(8) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ามัน
(9) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
(10) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(11) กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
(12) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
(13) กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
(14) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
(15) กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเงิน
(16) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
(17) กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
(18) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี
(19) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
(20) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก
(21) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี
เพื่อเช่า
(22) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
(23) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
(24) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
(25) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
(26) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว สาหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ ายค่าทดแทนเต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย
(27) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว สาหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือน
(28) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชาระเบี้ยรายปี) แบบอัตโนมัติ (File and Use)
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4. การประกันภัยสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เป็นการประกันภัย สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่าง
หลากหลายมากขึ้น
ไมโครอิ น ชั ว รั น ส์ (Micro Insurance) คื อ การประกั น ภั ย ที่ เหมาะส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย กรมธรรม์
ประกันภัยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก การรับประกันภัยจึงต้องมีต้นทุนการดาเนินการที่ต่าด้วย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น จึงมีออกใบรับรองการประกัน ภัยแทนกรมธรรม์ประกันภัย และขยายช่องทางการ
จาหน่ายที่หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และผ่านร้าน
สะดวกซื้อที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลด้วย
4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ยังคงเป็นไปตามหลักการประกันภัย
(Insurance principles) ไมโครอินซัวรันส์ใช้พื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยจะได้เป็นค่ าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะสาคัญ
ของไมโครอินชัวรันส์ คือ
1) การเข้าถึง (Accessibility) กลุ่ม เป้ าหมายของไมโครอิ น ชัวรัน ส์ คือกลุ่ มผู้ มี รายได้ ต่ าและรายได้
ไม่คงที่ จึงไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมได้
2) ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย (Affordability) ค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอยู่
ในระดับไม่สูงมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้
3) มี ค วามยื ด หยุ่ น (Flexibility) เนื่ อ งจากกลุ่ ม คนผู้ มี รายได้ น้ อย เป็ น กลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ มี ลั กษณะความ
ต้องการคล้ายๆ กัน การออกผลิตภัณฑ์ ไมโครอินชัวรันส์ จึงต้องออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มความ
ต้องการนั้นๆ เช่น ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต้องเหมาะสมกับกระแสรายได้ที่ไม่สม่าเสมอของผู้เอาประกันภัย
4) ความง่าย (Simplicity) องค์ป ระกอบของไมโครอิ น ชั วรัน ส์ ต้ องเข้าใจง่ายทั้ งรูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการ
จัดการกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นทาให้เข้าใจและยอมรับได้ง่าย
4.2 ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับรายย่อยฉบับ มาตรฐาน กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับรายย่ อย
(ไมโครอินชัวรันส์) มีอยู่หลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้
4.2.1 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้ อง
กับแผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) สาหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ รวมถึง ค่าชดเชยการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย
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450 บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัย จานวน 52 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553
4.2.2 กรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการนาระบบประกันภัย
เข้ามามี ส่วนช่วยเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตที่ ดีให้ กับประชาชน ด้ วยการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกันภัยและพั ฒ นาช่อง
ทางการจาหน่ายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดทากรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ
4.2.3 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมส่งเสริมการเกษตร
สมาคมประกันวิน าศภัยไทย และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ เริ่ม ดาเนิ น โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยข้าวในส่วนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วน
ให้แก่เกษตรกรที่ทาประกันภัย อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายที่จะดาเนินโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดทากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีสาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภั ยข้าวนาปี ให้ความคุ้มครอง 6 ภัย ได้แก่ ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้าท่วมหรือ
ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้
ในวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ในส่วนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศั ตรูพืชและโรคระบาด ให้ความ
คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยกาหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยโครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี
จนเมื่อปี 2560 มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท
4.2.4 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่ อเป็น การส่งเสริมให้ป ระชาชนระดับฐานรากเข้าใจและเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดทากรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามนายทะเบียนได้มีคาสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เรื่องให้ใช้แบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ค่าเช่า
ที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้าท่วม ภั ยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใต้น้า หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี และกาหนดจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ต่อปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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4.2.5 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ด้วย ปี 2559
เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ
ผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และต่อมา
มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยคนพิการ (ไมโคร อินชัวรันส์) พร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของ
ค่าชดเชยรายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ
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เรื่องที่ 1.5
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และช่วยให้ธุรกิจประกั นวินาศภัย ได้รับการยอมรับและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

1. กองทุน
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายกาหนดประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน
ประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
1.1 กองทุนประกันวินาศภัย “กองทุนประกันวินาศภัย” (Non-Life Insurance Fund) มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้ าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือ
ถูกเพิ กถอนใบอนุญ าตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพั ฒ นาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มี ความมั่ นคงและ
เสถียรภาพ
กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และมีฐานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้บริหารงานโดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน โดยบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ 2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบด้วย
1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสานักงาน คปภ.
2) เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ)
3) เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3
4) เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4
5) เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ แล้ว
6) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้
7) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
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1.2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” (Road Victims Protection Fund) เกิดขึ้น
พร้อมกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหลักการและเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติ เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจานวนมากขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจานวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสีย หายไม่คุ้มกับความ
เสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดาเนินคดียาวนาน
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน และทันท่วงทีสมควร
กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต
ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลอย่ างทันท่วงที โดยไม่ต้อง
ห่ว งกังวลกับ ค่ารักษาพยาบาล ทั้ งนี้ ผู้ป ระสบภัยจากรถ จะได้รับ การชดใช้ ตามความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น จริง ได้ แ ก่
ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิต หรือ
ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัยหรือสานักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และทายาท
1.2.1 วัตถุประสงค์การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ได้แก่
1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความ
เสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหาย
และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างแน่นอน และทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแต่ผู้ประสบภัย
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของ
ผู้ประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
และครอบครัวแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย
สาหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ” คือ เพื่อเป็นทุนสาหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทสาหรับค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ปั จ จุ บั น ส านั กงานกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย มี ทั้ งสิ้ น 71 แห่ ง ได้ แก่ ส านั กงานกองทุ น ทดแทน
ผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การ
บริห ารจั ด การส่ วนกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ส านั กงานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย
1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จ่ายค่าเสียหายเบื้ องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณี ตามมาตรา 23 แห่ง พระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นของสานักงาน
3) ศึกษา วิเคราะห์ พั ฒ นา และปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติ งาน อาทิ อัต ราเงิน สมทบ งาน
การเงิน งานบัญชี งานค่าเสียหายเบื้องต้น และงานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น
4) พัฒ นาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุ นทดแทนผู้ประสบภัย ให้ทัน สมั ย
สอดคล้องและเป็นธรรม
5) ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจานวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 31
หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตรา
32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี
6) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต
9) จัดทาและดาเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจาปีตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
2.1 ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (Office of Insurance Commission) ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยสานักงาน คปภ.
เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ควบคุมการดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น
ผู้กาหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกากับส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรรมการและเลขานุการ) และยังมี
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินเศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย ด้านละไม่เกิน
2 คน เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 8 คน
สานักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทา
หน้าที่ ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนด โดยคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้
1) กากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภั ยมีบทบาทเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย”
(Thai General Insurance Association) ขึ้นนั้นได้มีบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลาย
บริษัท โดยอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความ
ผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่ งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะ
รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่มของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2
กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2485
ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญ ญั ติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็น
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท6
วัตถุประสงค์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการประกันภัย
2) แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทาความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ
จากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์
3) ทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์
4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงาน
ราชการ หรือสถาบันอื่นๆ
5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม
7) วางระเบี ย บให้ ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ ห รือ งดเว้ น การปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารประกอบวิ ส าหกิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8) สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการในทางการเมือง
9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ
6 ดูเพิ่มเติม

https://www.tgia.org/index-TH
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10) ให้การศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอั นเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย
11) ทาสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย
12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกาหนดระเบียบการต่างๆ ให้
สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดาเนินการไปโดยเรียบร้อย
13) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่นๆ
14) จัดตั้งสโมสรและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้กาหนด
15) เป็นศูนย์ข้อมูลส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิ ดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ
โดยรวม
16) ดาเนินกิจการใดๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม
รวมไปถึงการขอสิน เชื่ อหรือการกู้ยืม เงิน โดยไม่ มี หลักประกัน หรือการกู้ยืม เงิน โดยเอาทรัพ ย์สิ น ของสมาคมเป็ น
หลักประกันด้วยการจานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น
17) ทากิจการอื่นๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ
สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจานวน 21 คน ทาหน้าที่บ ริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจาปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ
2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
2.3 สมาคมนายหน้ า ประกั น ภั ย ไทย ในปี 2510 ธุ รกิ จ ประกั น ภั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทนและนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงทาให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวิน าศภัยและประกันชีวิตมี การรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวัน ที่ 9
มกราคม 2512 ซึ่งสมาคมมีสมาชิก เพียง 12 บริษัท ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2560) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association)
ชื่อย่อว่า “TIBA” ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการและบริษั ทประกันชี วิต และบริษั ทประกันวิน าศภัย ในอันที่ จะช่วยให้ กิจการประกันภัยมีคุณ ค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น
2) เพื่อธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก
3) สนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทาความตกลงกับบุคคล
และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
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4) ทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชา การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดทาฐานข้อมูลสถิติ
ด้านการประกันภัยในเรื่องต่างๆ
5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กร
ที่สามารถกากับดูแลสมาชิกได้
6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย
7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอื่นๆ ทั่วโลกที่ทางาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้
8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่ างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันภัย
9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม
10) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2.4 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518
2.4.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
าหนด
ส่งเสริ
ม และรั
กษามาตรฐานของวิ
พนักตศาสตร์
คณิตศาสตร์
อยู่ในมาตรฐาน
1)1)ก�ำกหนด
ส่งเสริ
ม และรั
กษามาตรฐานของวิ
ชาชีพชนัาชีกคณิ
ประกัปนภัระกั
ยให้นอภัยูยใ่ ให้
นมาตรฐานสู
งสุด
สูงสุด
2) ก�ำหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย
าหนด
และรั
กษามาตรฐานทางด้
านจริยธรรมทางวิ
ชาชีาพนคณิ
คณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการ
3)2)ส่งกเสริ
มการศึ
กษา ค้
นคว้า  วิจัย และเผยแพร่
ความรู้ทางด้
3) ส่งเสริ
กษา นค้วินนคว้าศภั
า วิยจเศรษฐศาสตร์
ัย และเผยแพร่การเงิ
ความรู
างด้านคณิ
ป ระกั
น ภัยสดิและ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกั
นชีวมิตการศึ
การประกั
น ้ทการลงทุ
น สถิตตศาสตร์
ิ บ�ำนาญ
และสวั
การ
วิชาการที
พนั
กงาน ่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน4) ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาชีพ
อ ให้คขคลทั
้อเสนอแนะและความเห็
ชาการด้
านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
อื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรี4)ยนช่วนิยเหลื
สิต นัอกศึหรื
กษา บุ
่วไปและองค์กร สถาบันนทางวิ
ทั้งภาครั
ฐและเอกชน
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้5)องแก่
นิสิต นักศึก่ยษา
บุคคลทั
สถาบั
น ทั้งภาครั
เป็นนศูักนเรีย์ยกนลางแลกเปลี
นความคิ
ดเห็่วนไปและองค์
และความรูกร้ ะหว่
างสมาชิ
ก ฐและเอกชน
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี
่ยนความคิ
างสมาชิ
ก กับสมาชิก
6)5)ประสานงานและส่
งเสริมการศึ
กษาต่ดอเห็เนืน่อและความรู
ง และการพั้ระหว่
ฒนาวิ
ชาชีพให้
งเสริ
กษาต่คอคีเนืธ่อรรมระหว่
ง และการพั
ฒนาวิก ชาชีพให้กับสมาชิก
7)6)ส่งประสานงานและส่
เสริมการสร้างความสั
มพัมนการศึ
ธ์และสามั
างสมาชิ
ส่งเสริมการสร้
างความสั
มพันนธ์การศึ
และสามั
คคีธรรมระหว่
งสมาชิก
8)7)ประสานงานกั
บองค์
กร สถาบั
กษา และอื
่นๆ ทัา้งในและนอกประเทศอั
นเกี่ยวข้องกับพันธ
8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับ
กิจของสมาคม
พันธกิจของสมาคม9) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมื
อง กคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทหลักๆ ได้แก่
2.4.29)ประเภทของสมาชิ
กในสมาคมนั
2.4.2
ประเภทของสมาชิ
กในสมาคมนั
ระกันภัยแห่งประเทศไทย
1) ประเภทเฟลโล
(Fellow)
หรือที่เกรียคณิ
กว่ตา ศาสตร์
FSAT ป(Fellowship
of Societiesแบ่ofงประเภทหลั
Actuaries กofๆ
ได้แก่
Thailand)
ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล
1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกว่า FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of
Thailand) ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล
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โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล
คนนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ด้วย
2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีข้อกาหนดคล้ายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ
ต้องเป็ น แอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบั น ที่ มี มาตรฐานเป็ น ที่ ยอมรับ จากสากล โดยจะต้องได้ รับ การรับ รอง
จากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไม่เช่นนั้นการจะเป็นสมาชิกแบบ
แอสโซซิเอท (Associate) ได้นั้นก็สามารถทาได้ถ้าเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ
3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเป็นได้ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยก็สามารถเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง
4) สมาชิ กประเภทกิต ติม ศักดิ์ (Honorary) จะเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ คณะกรรมการเชิญ เข้าเป็ น
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
5) สมาชิกประเภทสถาบั น (Institution) จะเป็น นิติ บุคคลที่ ป ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม
สาหรับสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) นั้น
จะมีดังนี้
1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies of Actuaries)
2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society)
2.5 สถาบั นประกั นภัยไทย สถาบั น ประกัน ภัย ไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดขึ้น จากความ
ร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจ จุบันคือ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
สถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ประกันภัย
สถาบันประกันภัยไทยได้ทาหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอน และการ
ให้บริการในทุกๆ ด้าน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมให้มีความหลากหลายทั้งการให้บริการในสถานที่ทาการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการจัดอบรมในรูปแบบภายในแก่
หน่วยงานที่สนใจ ที่สาคัญ คือการขยายความร่วมมือทางการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น การ
เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปิ ด หลั ก สู ต ร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเป็นภาษาไทย และการเป็นผู้แทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ
LOMA เป็นต้น
2.6 บริษั ท กลางคุ้ มครองผู้ ป ระสบภัยจากรถ จ ากั ด บริษั ท กลางคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ จ ากัด
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 10 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดาเนินการที่แตกต่างกัน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ ง บริษั ท กลางคุ้มครองผู้ ป ระสบภัยจากรถ จ ากั ด ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ใน
กฎหมาย คือ
1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
3) ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กาหนดภารกิจแรกให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด จัดให้มีสถานที่ดาเนินการเพื่อให้บริการครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่
ดาเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยกาหนดโดยคาแนะนาของกรรมการ” ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ได้ทาพิธีเปิดสานักงานใหญ่
อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้สาเร็จตามที่กฎหมาย
กาหนด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เริ่มให้บริการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในวันที่
12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์
ทาให้มีบริษัทประกันภัยจานวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดั ง กล่ า วคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2542 ให้ บ ริ ษั ท กลางฯ ด าเนิ น การรั บ ประกั น ภั ย เฉพาะ
รถจั กรยานยนต์ ต าม พ.ร.บ. คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ เพื่ อเป็ น อี กหนึ่ งทางเลื อกของประชาชนในการหาซื้ อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดาเนินการเฉพาะการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งดาเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา
2.7 บริษั ท ไทยอิ น ชั ว เรอส์ ด าต้ าเนท จ ากั ด บริษั ท ไทยอิ น ชั ว เรอส์ ด าต้ า เนท จ ากั ด (Thai Insurers
Datanet Company Limited: TID) ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 กระจายการถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย
ซึ่งเป็ นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อดาเนิน งานเป็น ศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกัน วิน าศภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และในปี 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการดาเนินงานในส่วนศู นย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม
ปัจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยมี บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากจะดาเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแล้ว ยังทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานดังกล่าว
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