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บทท่ี 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย  
นว. 1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
4.2 ช่องทางการจ าหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
4.3 การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
4.4 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
4.5 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัย 
4.6 การให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
4.7 กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี ตลอดจน
ปัจจัยทางกฎระเบียบและการก ากับ 

2. ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย การจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย 
โทรศัพท์ ธนาคาร ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ ส่วนแนวทางการเสนอขายโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน 
คือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย โดยอาจมีแนวทางการเสนอขายแตกต่างกันไปบ้างตาม  
ช่องทางการจ าหน่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิต  

3. การรู้จักลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะโดยธรรมชาติของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความ
หลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ สภาพความเสี่ยงภัยของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์กับบริษัทรับประกันภัยในการเสนอเงื่อนไขความคุ้มครอง 
และอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการที่จะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณามี 2 วิธี คือ การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ามีความจ าเป็น เพื่อที่นายหน้าประกันภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มี
เงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า 

5. นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีหลายแบบหลายประเภท 
เพื่อที่จะสามารถแนะน าแก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง  

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-3 
 

6. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ตามจ านวนเงินที่แท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
เป็นหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันวินาศภัย  

7. กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัย คนกลางประกันภัยประเภท
นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องเตรียมพร้อมเร่ืองความรู้ เอกสาร และวิธีการน าเสนอขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแก่ลูกค้า ถ้ามีลักษณะที่ ไม่ตรงตามความต้องการ อาจท าให้ลูกค้าช าระเบี้ยประกันภัย 
ที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปซึ่งจะมีผลต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ได้ 
3.  อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4.  อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้  
5. อธิบายการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัยได้ 
6. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ 
7. วิเคราะห์การเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปรษณีย์	อิเล็กทรอนิกส์
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บทท่ี 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย  
นว. 1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
4.2 ช่องทางการจ าหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
4.3 การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
4.4 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
4.5 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัย 
4.6 การให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
4.7 กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี ตลอดจน
ปัจจัยทางกฎระเบียบและการก ากับ 

2. ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย การจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย 
โทรศัพท์ ธนาคาร ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ ส่วนแนวทางการเสนอขายโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน 
คือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย โดยอาจมีแนวทางการเสนอขายแตกต่างกันไปบ้างตาม  
ช่องทางการจ าหน่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิต  

3. การรู้จักลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะโดยธรรมชาติของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความ
หลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ สภาพความเสี่ยงภัยของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์กับบริษัทรับประกันภัยในการเสนอเงื่อนไขความคุ้มครอง 
และอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการที่จะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณามี 2 วิธี คือ การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ามีความจ าเป็น เพื่อที่นายหน้าประกันภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มี
เงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า 

5. นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีหลายแบบหลายประเภท 
เพื่อที่จะสามารถแนะน าแก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง  
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6. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ตามจ านวนเงินที่แท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
เป็นหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันวินาศภัย  

7. กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัย คนกลางประกันภัยประเภท
นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องเตรียมพร้อมเร่ืองความรู้ เอกสาร และวิธีการน าเสนอขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแก่ลูกค้า ถ้ามีลักษณะที่ ไม่ตรงตามความต้องการ อาจท าให้ลูกค้าช าระเบี้ยประกันภัย 
ที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปซึ่งจะมีผลต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ได้ 
3.  อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4.  อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้  
5. อธิบายการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัยได้ 
6. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ 
7. วิเคราะห์การเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยได้ 
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เรื่องที่ 4.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
   
  
 การเติบโตทางธุรกิจประกันวินาศภัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ 
 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางสังคม 
 3. ปัจจัยทางการเมือง 
 4. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
 5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
 6. ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี 
 7. ปัจจัยทางกฎหมาย 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
  ธุรกิจประกันวินาศภัยนับได้ว่ามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ บรรเทาความ
เดือดร้อนของภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น เห็นได้จาก 
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและการบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความ
เข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากข้ึน การบริการทางสังคมทุกด้านครอบคลุมทั่วถึง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก จึงท าให้มีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปจัจัยภายนอก เช่น การค้าโลก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าเสรียุคใหม่ไร้พรมแดนท าให้ร้านค้าในชุมชนหายไปเกิดเป็นการผูกขาดของตลาดร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจากการถูกท าลาย ปัญหา
ของพลังงานทดแทนที่ต้องสรรหาเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านระบบโลจิสติกส์ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความผันผวนของความต้องการ
ในการท าประกันวินาศภัยในอัตราลดลงหรือเพิ่มข้ึนได้ 
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  การแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ไม่คงที่ มีผลสะท้อนกลับมายังภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศ 
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจะท าให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบชะลอตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าสภาพเศรษฐกิจดี 
จะท าให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ส าหรับตลาดประกันภัยโลกมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของค่าสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติ การจลาจลและปัญหาทางการเมือง ในหลายประเทศความต้องการเงินทุนจาก
ตลาดประกันภัยยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบประกันภัยต่อที่มีสถิติการเพิ่มของเงินทุนในตลาดประกันภัยต่อ
ของโลกที่สูงขึ้น  
  ด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว สถานการณ์ถือเป็นโอกาส
ที่จะเกิดการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยใหม่ หรือซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับธุรกิจ เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก กรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่อง 
เป็นต้น  
  
2. ปัจจัยทางสังคม 
 ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ประกอบด้วย โครงสร้างประชากร 
ระดับรายได้ของประชากร และการขยายตัวของประชากร 
  2.1  โครงสร้างประชากร การพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง 
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643)  
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ  
เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร องค์การสหประชาชาติ  
(United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1)  ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3)  ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่  (Super-aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่ 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 ซึ่งหมายความว่าในสังคมจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาเร่ืองของสุขภาพ  
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1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
  ธุรกิจประกันวินาศภัยนับได้ว่ามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ บรรเทาความ
เดือดร้อนของภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น เห็นได้จาก 
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและการบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความ
เข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากข้ึน การบริการทางสังคมทุกด้านครอบคลุมทั่วถึง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก จึงท าให้มีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปจัจัยภายนอก เช่น การค้าโลก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าเสรียุคใหม่ไร้พรมแดนท าให้ร้านค้าในชุมชนหายไปเกิดเป็นการผูกขาดของตลาดร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจากการถูกท าลาย ปัญหา
ของพลังงานทดแทนที่ต้องสรรหาเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านระบบโลจิสติกส์ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความผันผวนของความต้องการ
ในการท าประกันวินาศภัยในอัตราลดลงหรือเพิ่มข้ึนได้ 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-5 
 

  การแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ไม่คงที่ มีผลสะท้อนกลับมายังภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศ 
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจะท าให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบชะลอตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าสภาพเศรษฐกิจดี 
จะท าให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ส าหรับตลาดประกันภัยโลกมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของค่าสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติ การจลาจลและปัญหาทางการเมือง ในหลายประเทศความต้องการเงินทุนจาก
ตลาดประกันภัยยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบประกันภัยต่อที่มีสถิติการเพิ่มของเงินทุนในตลาดประกันภัยต่อ
ของโลกที่สูงขึ้น  
  ด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว สถานการณ์ถือเป็นโอกาส
ที่จะเกิดการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยใหม่ หรือซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับธุรกิจ เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก กรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งตอ่เนื่อง 
เป็นต้น  
  
2. ปัจจัยทางสังคม 
 ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ประกอบด้วย โครงสร้างประชากร 
ระดับรายได้ของประชากร และการขยายตัวของประชากร 
  2.1  โครงสร้างประชากร การพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง 
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643)  
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ  
เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร องค์การสหประชาชาติ  
(United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผู้สูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1)  ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3)  ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่  (Super-aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่ 
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 ซึ่งหมายความว่าในสังคมจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาเร่ืองของสุขภาพ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ท าให้ประชาชนต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับผู้สูงอายุที่
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวได้ หรือกรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถน าเบี้ยประกัน
สุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ด้วย  
  2.2  ระดับรายได้ของประชากร ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ระดับปานกลาง–สูง 
เช่นเดียวกับมาเลเซีย โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีอยู่ที่ 5,410 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประชากรมีรายได้สูง ได้แก่ สิงคโปร์ และบรูไน ในระดับค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีที่ 55,150 
ดอลลาร์สหรัฐ และ 36,710 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
  ระดับรายได้ของประชากรมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะให้ความสนใจใน
การซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นถ้ามีรายได้สูงขึ้น เช่น กรณีการท าประกันภัยรถยนต์ จากเดิมที่เคยซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 หรือประเภท 3 บวก ก็ยกระดับเป็นซื้อประเภท 1 หรือกรณีการ
ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองเพิ่มเติม เช่น กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น  
 2.3  การขยายตัวของประชากร โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่มีความเหลื่อมล้ ากับการพัฒนาเมือง ท าให้
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะความแออัดของชุมชนมีมากข้ึน การท าประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบันทึกไว้ในปี 2559 มีจ านวนประชากร 
65,931,550 คน มีจ านวนบ้าน 25,233,077 ครัวเรือน ซึ่งมีจ านวนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 3 ล้านฉบับ แสดงให้เห็นว่า
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสเติบโตได้อีก 
  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของประชาชนยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีก าลังซื้อ ดังนั้น ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อย (รายย่อย) เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการประกันวินาศภัยมากขึ้นและใช้การ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง  (ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์ ได้ที่ http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
files/file-1391011209.pdf) 
 
3. ปัจจัยทางการเมือง  
  นโยบายการปฏิรูปประเทศ ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนในประเทศและทุกภาคส่วนโดยรวม มีผลต่อการขยาย
กิจการของนักลงทุนภายในประเทศ หรือต่อการเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือมีต่อความสงบสุขในการ
ด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเมืองท่ีดีจะท าให้ประเทศพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง สามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประชาชนและประเทศได้ และจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยได้  
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4. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
  จากสภาวะโลกร้อนท าให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เกิดปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความถี่
และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว การขาดแคลนน้ า 
ในการบริโภค โรคระบาด ลมพายุมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงในความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมหาศาล ข้อมูลจาก Swiss Re Economic Research & Consulting 
พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 353 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 92,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐโดยเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 36,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
  ส าหรับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจ าแนกภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 
8 ชนิด คือ (1) พายุหมุนเขตร้อน (2) แผ่นดินไหว (3) อุทกภัย (4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (5) แผ่นดินถล่ม  
(6) คลื่นพายุซัดฝั่ง (7) ไฟป่า และ (8) ฝนแล้ง ภัยธรรมชาติทั้ง 8 ประเภทข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ ( Climate Change ) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
เนื่องจากเป็นปัจจัยเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ าท่วม ความแห้งแล้ง 
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินของประชากรโลก ภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติยังเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหาร 
พลังงานและน้ าในอนาคต หากมีการซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและมีความคุ้มครองเร่ืองของภัยธรรมชาติเพิ่มเติม  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองโดยเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อไว้ 
ส าหรับภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั้น รัฐจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย
พืชผลส าหรับภาคเกษตร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ของเกษตรกร 
 
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
  เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
ลดภาระขั้นตอนต่างๆ ได้มาก ต้องมีการลงทุนที่สูงทั้งด้าน Hardware และ Software รวมทั้งบุคคลากรด้านไอที 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีท าให้โลกทางการเงินเปลี่ยน เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech: Financial Technology) 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกระบวนการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีประกันภัย (InsureTech) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานและมี
แนวโน้มในการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า แม้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาใช้ แต่การ
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ท าให้ประชาชนต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับผู้สูงอายุที่
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวได้ หรือกรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถน าเบี้ยประกัน
สุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ด้วย  
  2.2  ระดับรายได้ของประชากร ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ระดับปานกลาง–สูง 
เช่นเดียวกับมาเลเซีย โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีอยู่ที่ 5,410 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประชากรมีรายได้สูง ได้แก่ สิงคโปร์ และบรูไน ในระดับค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีที่ 55,150 
ดอลลาร์สหรัฐ และ 36,710 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
  ระดับรายได้ของประชากรมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะให้ความสนใจใน
การซื้อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นถ้ามีรายได้สูงขึ้น เช่น กรณีการท าประกันภัยรถยนต์ จากเดิมที่เคยซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 หรือประเภท 3 บวก ก็ยกระดับเป็นซื้อประเภท 1 หรือกรณีการ
ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองเพิ่มเติม เช่น กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น  
 2.3  การขยายตัวของประชากร โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่มีความเหลื่อมล้ ากับการพัฒนาเมือง ท าให้
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะความแออัดของชุมชนมีมากข้ึน การท าประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบันทึกไว้ในปี 2559 มีจ านวนประชากร 
65,931,550 คน มีจ านวนบ้าน 25,233,077 ครัวเรือน ซึ่งมีจ านวนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 3 ล้านฉบับ แสดงให้เห็นว่า
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสเติบโตได้อีก 
  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของประชาชนยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีก าลังซื้อ ดังนั้น ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อย (รายย่อย) เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการประกันวินาศภัยมากขึ้นและใช้การ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง  (ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส าหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์ ได้ที่ http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
files/file-1391011209.pdf) 
 
3. ปัจจัยทางการเมือง  
  นโยบายการปฏิรูปประเทศ ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนในประเทศและทุกภาคส่วนโดยรวม มีผลต่อการขยาย
กิจการของนักลงทุนภายในประเทศ หรือต่อการเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือมีต่อความสงบสุขในการ
ด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเมืองท่ีดีจะท าให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง สามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประชาชนและประเทศได้ และจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยได้  
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4. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
  จากสภาวะโลกร้อนท าให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เกิดปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความถี่
และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว การขาดแคลนน้ า 
ในการบริโภค โรคระบาด ลมพายุมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงในความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมหาศาล ข้อมูลจาก Swiss Re Economic Research & Consulting 
พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 353 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 92,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐโดยเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 36,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
  ส าหรับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจ าแนกภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 
8 ชนิด คือ (1) พายุหมุนเขตร้อน (2) แผ่นดินไหว (3) อุทกภัย (4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (5) แผ่นดินถล่ม  
(6) คลื่นพายุซัดฝั่ง (7) ไฟป่า และ (8) ฝนแล้ง ภัยธรรมชาติทั้ง 8 ประเภทข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ ( Climate Change ) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
เนื่องจากเป็นปัจจัยเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ าท่วม ความแห้งแล้ง 
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินของประชากรโลก ภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติยังเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหาร 
พลังงานและน้ าในอนาคต หากมีการซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและมีความคุ้มครองเร่ืองของภัยธรรมชาติเพิ่มเติม  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองโดยเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อไว้ 
ส าหรับภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั้น รัฐจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย
พืชผลส าหรับภาคเกษตร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ของเกษตรกร 
 
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
  เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
ลดภาระขั้นตอนต่างๆ ได้มาก ต้องมีการลงทุนที่สูงทั้งด้าน Hardware และ Software รวมทั้งบุคคลากรด้านไอที 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีท าให้โลกทางการเงินเปลี่ยน เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech: Financial Technology) 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกระบวนการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีประกันภัย (InsureTech) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานและมี
แนวโน้มในการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า แม้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาใช้ แต่การ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   271 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

คุกคามจากภัยไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมีมูลค่าไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนจะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
  ปัจจุบันอิทธิพลด้านเทคโนโลยีมีผลต่อช่องทางการเสนอขายมากข้ึน และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยได้สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตทุกครัวเรือน จึงเป็นโอกาส
ในการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว หากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่
จะน ามาจ าหน่ายเป็นเนื้อหาที่ให้ความคุ้มครองแบบที่เข้าใจง่าย และตัดสินใจได้เร็ว ก็จะเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในการพัฒนาและสร้างช่องทางการเข้าถึงประชาชนด้วยต้นทุนที่ต่ า อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เป็นช่องทางที่เหมาะสมส าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง กรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ท าการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน และลด
ปัญหาด้านการร้องเรียน (ศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 www.oic.or.th 
หรือ www. ibathai.com)  
 
6. ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี 
  การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท าให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคู่แข่งใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศเพิ่มข้ึน  
  ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่กลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกัน
ในกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธ์อันดีระหว่ าง
ประเทศ ดังนั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย เนื่องจากตลาดประกันภัยกว้างขึ้นและการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งสินค้า ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  
7. ปัจจัยทางกฎหมาย 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความต้องการให้ระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้มีลั กษณะของระบบ
ประกันภัยที่มีความมั่นคงและด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประกันภัย สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยที่เอ้ือต่อการแข่งขันของภาคธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาและเครื่องมือ
ในการก ากับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ  
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  การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insu-
rance Supervisors: IAIS ) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท าให้ต้องมี
การก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ให้มีความโปร่งใส มีอ านาจ
เพียงพอและมีเงินทุนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากข้ึนรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วเมื่อประสบปัญหาด้านการชดใช้สินไหมทดแทน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน เช่น การที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย และท าให้จ านวนเร่ืองร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ลดลง ส่งผลให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย  
  การปฏิบัติตัวของนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคลต้องเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย และหมวด 6 บทก าหนดโทษ และนอกจากนี้ยังมีประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ทั้งนี้  
ในอนาคตอาจมีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องในการก ากับคนกลางประกันภัยเป็นล าดับต่อไป  
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คุกคามจากภัยไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมีมูลค่าไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนจะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
  ปัจจุบันอิทธิพลด้านเทคโนโลยีมีผลต่อช่องทางการเสนอขายมากข้ึน และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยได้สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตทุกครัวเรือน จึงเป็นโอกาส
ในการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว หากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่
จะน ามาจ าหน่ายเป็นเนื้อหาที่ให้ความคุ้มครองแบบที่เข้าใจง่าย และตัดสินใจได้เร็ว ก็จะเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในการพัฒนาและสร้างช่องทางการเข้าถึงประชาชนด้วยต้นทุนที่ต่ า อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เป็นช่องทางที่เหมาะสมส าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง กรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ท าการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน และลด
ปัญหาด้านการร้องเรียน (ศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 www.oic.or.th 
หรือ www. ibathai.com)  
 
6. ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี 
  การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท าให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคู่แข่งใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศเพิ่มข้ึน  
  ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่กลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกัน
ในกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธ์อันดีระหว่ าง
ประเทศ ดังนั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย เนื่องจากตลาดประกันภัยกว้างขึ้นและการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งสินค้า ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  
7. ปัจจัยทางกฎหมาย 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความต้องการให้ระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้มีลั กษณะของระบบ
ประกันภัยที่มีความมั่นคงและด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประกันภัย สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยที่เอ้ือต่อการแข่งขันของภาคธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาและเครื่องมือ
ในการก ากับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ  
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  การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insu-
rance Supervisors: IAIS ) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท าให้ต้องมี
การก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ให้มีความโปร่งใส มีอ านาจ
เพียงพอและมีเงินทุนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากข้ึนรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วเมื่อประสบปัญหาด้านการชดใช้สินไหมทดแทน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน เช่น การที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย และท าให้จ านวนเร่ืองร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ลดลง ส่งผลให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย  
  การปฏิบัติตัวของนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคลต้องเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้าประกันวินาศภัย และหมวด 6 บทก าหนดโทษ และนอกจากนี้ยังมีประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ทั้งนี้  
ในอนาคตอาจมีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องในการก ากับคนกลางประกันภัยเป็นล าดับต่อไป  
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เรื่องที่ 4.2  
ช่องทางการจ าหน่ายและแนวทางการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
   
  
 ปัจจุบันประชาชนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้จากหลายช่องทางการจ าหน่าย จึงเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการท าประกันวินาศภัยได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เนื่องจากแต่ละช่องทางการ
จ าหน่ายมีลักษณะที่แตกต่างกัน แนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจึงมีความแตกต่างกันด้วย นายหน้า
ประกันวินาศภัยจึงต้องรู้และเข้าใจทั้งช่องทางการเสนอขายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
 
1. ช่องทางการเสนอขาย 
 ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย แบ่งออกได้เป็น 6 ช่องทาง คือ 
 1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 
 1.2 โทรศัพท์ 
 1.3 ธนาคาร 
 1.4 ไปรษณีย์ 
 1.5 อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.6 อ่ืนๆ  
 รายละเอียดเก่ียวกับช่องทางการจ าหน่ายแต่ละช่องทาง มีดังนี้ 

1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 
   1) ตัวแทนประกันวินาศภัย (Agent) คือ ผู้ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัด
เท่านั้นจึงปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัท 
ที่สังกัดเท่านั้น 
  2) นายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) คือ ผู้ชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทจึงปฏิบัติ
หน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทประกันวินาศภัย  ช่องทางการขายนี้ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมี 2 ประเภทคือ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคล  
 โดยทั่วไปภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ประเภทโรงงานผลิต หรือลูกค้าองค์กรใหญ่ๆ จะมีการท าประกันวินาศภัย
จากช่องทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมากกว่า ด้วยคาดหวังว่าบริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้น ๆ จะมี
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย สามารถน าเสนอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ทั้งด้านความคุ้มครอง ด้านเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่เหมาะสมท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เชื่อมั่น สามารถให้การบริการได้อย่างต่อเนื่อง  
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1.2  โทรศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายทางโทรศัพท์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้
เสนอขาย และได้รับอนุญาตจากบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการแจ้งชื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทราบภายใน 7 วัน โดยการยื่นรายงานทาง
ทะเบียนประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขใบอนุญาต หมายเลขบัตรประชาชน วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่แจ้งยกเลิก และ
สถานะใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

1.3 ธนาคาร (Bancassurance) เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายประกันภัยทุกคน
จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แสดงส าเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ของธนาคารและของนายหน้าประกันวินาศภัยผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในส่วนที่ประชานมองเห็นได้ชัดเจน 
ทั้งนี้ การเสนอขายต้องไม่บังคับให้ผู้ที่มาท าธุรกรรมกับธนาคารต้องท าประกันวินาศภัย หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
  1.4 ไปรษณีย์ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ ให้กระท าได้โดยบริษัทหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคารที่บริษัทอนุญาตให้เสนอการขายผ่านทางไปรษณีย์ โดยต้อง
ก าหนดให้ลูกค้าแสดงเจตนาขอท าสัญญาประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น 
  1.5  อิเลก็ทรอนิกส์ การจ าหน่ายในช่องทางนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2560 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในข้อมูลของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การให้ท าธุรกรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
  1.6 อื่นๆ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 
 
2. แนวทางการเสนอขาย  
 นายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันมีแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอย่างเป็นรูปแบบและเป็น
ระบบมากข้ึน โดยการน าเสนอจะต้องรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและเป็นการเสนอขายในช่องทางการจ าหน่ายใด  
 2.1  ขั้นตอนการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอ
ขายลูกค้าอย่างมีระบบ โดยการเสนอขายทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย 
ดังภาพที่ 4.1 ต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล
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เรื่องที่ 4.2  
ช่องทางการจ าหน่ายและแนวทางการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
   
  
 ปัจจุบันประชาชนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้จากหลายช่องทางการจ าหน่าย จึงเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการท าประกันวินาศภัยได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เนื่องจากแต่ละช่องทางการ
จ าหน่ายมีลักษณะที่แตกต่างกัน แนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจึงมีความแตกต่างกันด้วย นายหน้า
ประกันวินาศภัยจึงต้องรู้และเข้าใจทั้งช่องทางการเสนอขายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
 
1. ช่องทางการเสนอขาย 
 ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย แบ่งออกได้เป็น 6 ช่องทาง คือ 
 1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 
 1.2 โทรศัพท์ 
 1.3 ธนาคาร 
 1.4 ไปรษณีย์ 
 1.5 อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.6 อ่ืนๆ  
 รายละเอียดเก่ียวกับช่องทางการจ าหน่ายแต่ละช่องทาง มีดังนี้ 

1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 
   1) ตัวแทนประกันวินาศภัย (Agent) คือ ผู้ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัด
เท่านั้นจึงปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัท 
ที่สังกัดเท่านั้น 
  2) นายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) คือ ผู้ชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทจึงปฏิบัติ
หน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทประกันวินาศภัย  ช่องทางการขายนี้ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมี 2 ประเภทคือ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคล  
 โดยทั่วไปภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ประเภทโรงงานผลิต หรือลูกค้าองค์กรใหญ่ๆ จะมีการท าประกันวินาศภัย
จากช่องทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมากกว่า ด้วยคาดหวังว่าบริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้น ๆ จะมี
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย สามารถน าเสนอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ทั้งด้านความคุ้มครอง ด้านเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่เหมาะสมท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เชื่อมั่น สามารถให้การบริการได้อย่างต่อเนื่อง  
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1.2  โทรศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายทางโทรศัพท์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้
เสนอขาย และได้รับอนุญาตจากบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการแจ้งชื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทราบภายใน 7 วัน โดยการยื่นรายงานทาง
ทะเบียนประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขใบอนุญาต หมายเลขบัตรประชาชน วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่แจ้งยกเลิก และ
สถานะใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

1.3 ธนาคาร (Bancassurance) เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายประกันภัยทุกคน
จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แสดงส าเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ของธนาคารและของนายหน้าประกันวินาศภัยผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในส่วนที่ประชานมองเห็นได้ชัดเจน 
ทั้งนี้ การเสนอขายต้องไม่บังคับให้ผู้ที่มาท าธุรกรรมกับธนาคารต้องท าประกันวินาศภัย หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
  1.4 ไปรษณีย์ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ ให้กระท าได้โดยบริษัทหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคารท่ีบริษัทอนุญาตให้เสนอการขายผ่านทางไปรษณีย์ โดยต้อง
ก าหนดให้ลูกค้าแสดงเจตนาขอท าสัญญาประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น 
  1.5  อิเลก็ทรอนิกส์ การจ าหน่ายในช่องทางนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2560 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในข้อมูลของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การให้ท าธุรกรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
  1.6 อื่นๆ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 
 
2. แนวทางการเสนอขาย  
 นายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันมีแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอย่างเป็นรูปแบบและเป็น
ระบบมากข้ึน โดยการน าเสนอจะต้องรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและเป็นการเสนอขายในช่องทางการจ าหน่ายใด  
 2.1  ขั้นตอนการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอ
ขายลูกค้าอย่างมีระบบ โดยการเสนอขายทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย 
ดังภาพที่ 4.1 ต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการขาย 

 
  2.1.1  ก่อนการขาย (Pre-sale) ควรเตรียมการน าเสนอขาย ดังนี้  

1)  วางแผนเข้าพบ และนัดเข้าพบ ด้วยความพร้อมที่สุด 
2)  หลีกเลี่ยงการเลื่อนนัดกับลูกค้า ในการเข้าพบคร้ังแรก 
3)  เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสม เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย 

เป็นต้น 
2.1.2  ขณะขาย (Point of Sale) น าเสนอความคุ้มครองด้วยความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพที่ดี น้ าเสียง

แสดงถึงความตั้งใจน าเสนอแบบตรงประเด็น โดยมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้ค าแนะน าโดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2)  ให้ค าแนะน าที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการท า

ประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบค าขอเอา
ประกันภัย หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ใช้โอกาสในการน าเสนอขายข้อมูลไปพร้อมกัน 

3)  สามารถให้ค าแนะน าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุด 

4)  ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกและให้บริการที่ดีได้เมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยและประสงค์ให้ติดต่อ
กลับ การให้ค าแนะน าจะใช้วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) มีข้อควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทนายหน้าที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตนายหน้า
ประกันวินาศภัย 

(2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 

Pre–sale 
(ก่อนการขาย) 

 

Point of Sale 
(ขณะขาย) 

Post Sale 
(หลังการขาย) 
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(3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใดให้ยุติการขายทันที 

(4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัย
จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทเท่านั้น 

(5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

(6)  เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับ
เงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขาย
ที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง นอกจากจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย  

(7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัท
ประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด  

(8)  เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่บริษัทให้ความเห็นชอบ ต้อง
มีรายการอย่างน้อยดังนี้ 

ก.  ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัท 
ข.  ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย 
ค.  ชื่อตัว ชื่อสกุล นายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมช่องลายมือ 
ง.  วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
จ.  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ฉ.  จ านวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 
ช.  ควรเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย 

  2.1.3  หลังการขาย (Post Sale) ก่อนการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบว่ามีเนื้อความถูกต้องตามที่ได้เสนอท าประกันหรือไม่ และท าการนัดหมาย พร้อมขอเวลาจากผู้เอาประกันภัย
ในการให้ผู้เสนอขายได้อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นที่ส าคัญแม้กรมธรรม์ประกันภัย
จะมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียงปีเดียว ไม่ควรขาดการติดต่อเพื่อจะได้มีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มเติมได้ และลด
ปัญหาข้อโต้แย้งหากมีการเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม  นายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวน 
ให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ หรือการให้ค าแนะน าที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการท าประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
เช่น การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า  
ให้การบริการที่รวดเร็ว เพราะการบริการคือหัวใจในการรักษาให้ลูกค้าคงอยู่ตลอดไป 
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการขาย 

 
  2.1.1  ก่อนการขาย (Pre-sale) ควรเตรียมการน าเสนอขาย ดังนี้  

1)  วางแผนเข้าพบ และนัดเข้าพบ ด้วยความพร้อมที่สุด 
2)  หลีกเลี่ยงการเลื่อนนัดกับลูกค้า ในการเข้าพบคร้ังแรก 
3)  เตรียมข้อมูลการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสม เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย 

เป็นต้น 
2.1.2  ขณะขาย (Point of Sale) น าเสนอความคุ้มครองด้วยความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพที่ดี น้ าเสียง

แสดงถึงความตั้งใจน าเสนอแบบตรงประเด็น โดยมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้ค าแนะน าโดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2)  ให้ค าแนะน าที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการท า

ประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบค าขอเอา
ประกันภัย หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ใช้โอกาสในการน าเสนอขายข้อมูลไปพร้อมกัน 

3)  สามารถให้ค าแนะน าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุด 

4)  ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกและให้บริการที่ดีได้เมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยและประสงค์ให้ติดต่อ
กลับ การให้ค าแนะน าจะใช้วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) มีข้อควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทนายหน้าที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตนายหน้า
ประกันวินาศภัย 

(2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น 

Pre–sale 
(ก่อนการขาย) 

 

Point of Sale 
(ขณะขาย) 

Post Sale 
(หลังการขาย) 
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(3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใดให้ยุติการขายทันที 

(4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัย
จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทเท่านั้น 

(5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

(6)  เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับ
เงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขาย
ที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง นอกจากจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย  

(7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัท
ประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด  

(8)  เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่บริษัทให้ความเห็นชอบ ต้อง
มีรายการอย่างน้อยดังนี้ 

ก.  ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัท 
ข.  ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย 
ค.  ชื่อตัว ชื่อสกุล นายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมช่องลายมือ 
ง.  วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
จ.  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ฉ.  จ านวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 
ช.  ควรเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย 

  2.1.3  หลังการขาย (Post Sale) ก่อนการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบว่ามีเนื้อความถูกต้องตามที่ได้เสนอท าประกันหรือไม่ และท าการนัดหมาย พร้อมขอเวลาจากผู้เอาประกันภัย
ในการให้ผู้เสนอขายได้อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นที่ส าคัญแม้กรมธรรม์ประกันภัย
จะมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียงปีเดียว ไม่ควรขาดการติดต่อเพื่อจะได้มีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มเติมได้ และลด
ปัญหาข้อโต้แย้งหากมีการเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม  นายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวน 
ให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ หรือการให้ค าแนะน าที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการท าประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
เช่น การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า  
ให้การบริการที่รวดเร็ว เพราะการบริการคือหัวใจในการรักษาให้ลูกค้าคงอยู่ตลอดไป 
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 2.2  แนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ อาจมีแนวทางการขายท่ีแตกต่างกันไปบ้าง 
ดังนี้ 
   2.2.1  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย การให้ค าแนะน าจะ
ใช้วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ดังที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนขณะขาย 
   2.2.2  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน 
เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ก าลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่าตนประสงค์จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 

2)  หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะท าประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
ต้องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแจ้ง
ให้ทราบว่าตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ 

3)  เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
จะต้องแจ้งขออนุญาตการบันทึกเสียงก่อน  หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอค ายืนยันการอนุญาตให้
บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา  และให้เก็บหลักฐานการ
บันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผู้มุ่งหวังแจ้งขอเอาประกันภัยไว้ตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย การเสนอขายให้ท าได้ระหว่างเวลา 8.30–19.00 น. นอกจากมีการนัดหมาย
ล่วงหน้าและผู้มุ่งหวังยินยอม และห้ามเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังที่ไม่ต้องการ (เว้นแต่เลย 6 เดือนมาแล้ว)  

4)  ในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องอธิบาย
ในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1)  ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท 
(2)  สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(3)  จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา

ช าระเบี้ยประกันภัย 
(4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด หาก 

ไม่ก าหนดให้คุ้มครองทันที แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า  
30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวนเมื่อ  
มีการตอบตกลงท าประกันภัย  

5)  เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันภัย  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งการท า
ประกันภัยไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 

6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบซึ่งระยะเวลาประกันภัยที่ผู้มุ่งหวังจะ
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
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7)  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะต้อง
โทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนาจะต้องขออนุญาต 
ผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอค ายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้ง 
หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้บริษัทเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยและเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย  ในการสนทนาต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
(2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
(3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่ 

หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
(4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่า ผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่

หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  (Free Look Period) ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท  หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.2.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงินสามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ โดยมีข้อก าหนดเป็นหลักปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ท าหน้าที่ในการ
เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น โดยมีการแสดงขั้นตอนและ
วิธีการเสนอขายเหมือนนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดท าข้อแนะน าในการเสนอขายไว้ ดังนี้  

1) ควรให้ลูกค้าทราบว่าเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร 
2)  แสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  
3)  เสนอแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของลุกค้า 
4)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ และควรแนะน าให้ลูกค้าเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้ 
5)  ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการ

ของตนเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่อาจใช้การท าประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอ่ืน 
6)  ในกรณีที่ต้องกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอกด้วย

ตนเอง ผู้ซื้อจ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงลายมือชื่อ
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   278 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 2.2  แนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ อาจมีแนวทางการขายที่แตกต่างกันไปบ้าง 
ดังนี้ 
   2.2.1  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย การให้ค าแนะน าจะ
ใช้วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ดังที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนขณะขาย 
   2.2.2  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน 
เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่ก าลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่าตนประสงค์จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 

2)  หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะท าประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
ต้องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแจ้ง
ให้ทราบว่าตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ 

3)  เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
จะต้องแจ้งขออนุญาตการบันทึกเสียงก่อน  หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอค ายืนยันการอนุญาตให้
บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา  และให้เก็บหลักฐานการ
บันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผู้มุ่งหวังแจ้งขอเอาประกันภัยไว้ตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย การเสนอขายให้ท าได้ระหว่างเวลา 8.30–19.00 น. นอกจากมีการนัดหมาย
ล่วงหน้าและผู้มุ่งหวังยินยอม และห้ามเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังที่ไม่ต้องการ (เว้นแต่เลย 6 เดือนมาแล้ว)  

4)  ในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องอธิบาย
ในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1)  ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท 
(2)  สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(3)  จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา

ช าระเบี้ยประกันภัย 
(4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด หาก 

ไม่ก าหนดให้คุ้มครองทันที แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า  
30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวนเมื่อ  
มีการตอบตกลงท าประกันภัย  

5)  เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันภัย  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งการท า
ประกันภัยไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 

6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบซึ่งระยะเวลาประกันภัยที่ผู้มุ่งหวังจะ
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-15 
 

7)  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะต้อง
โทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนาจะต้องขออนุญาต 
ผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอค ายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้ง 
หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้บริษัทเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยและเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย  ในการสนทนาต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
(2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
(3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่ 

หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
(4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่า ผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่

หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  (Free Look Period) ภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท  หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.2.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงินสามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ โดยมีข้อก าหนดเป็นหลักปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ท าหน้าที่ในการ
เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น โดยมีการแสดงขั้นตอนและ
วิธีการเสนอขายเหมือนนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดท าข้อแนะน าในการเสนอขายไว้ ดังนี้  

1) ควรให้ลูกค้าทราบว่าเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร 
2)  แสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  
3)  เสนอแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของลุกค้า 
4)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ และควรแนะน าให้ลูกค้าเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้ 
5)  ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการ

ของตนเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่อาจใช้การท าประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอ่ืน 
6)  ในกรณีที่ต้องกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอกด้วย

ตนเอง ผู้ซื้อจ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงลายมือชื่อ
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   279 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

7)  ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ซื้อช าระเบี้ย
ประกันภัย ให้ช าระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสารการรับช าระเงินจากธนาคาร พร้อม
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

8)  แนะน าผู้ซื้อเก่ียวกับช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั  
9)  แนะน าให้ผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขาย หาก

ไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
10)  กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัท

ประกันภัยโดยเร็ว 
  2.2.4  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ เป็นการเสนอขายทั่วไปที่ไม่เฉพาะ 
เจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยกับบริษัทด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยแบบพื้นฐาน  
  2.2.5  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Insurance) ตาม
ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ที่ ก าหนดให้ด าเนินการโดย 
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารเท่านั้น เป็นผู้ท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องแสดงขั้นตอนการขอท าประกันภัย ช่องทางการติดต่อ วิธีการร้องเรียน และ
ช่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุขัดข้อง แสดงข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น สรุปเงื่อนไข ผลประโยชน์ สิทธิ
ประโยชน์ ข้อยกเว้น จ านวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม จัดให้ผู้มุ่งหวังระบุ
ตัวตน และยืนยันตัวตนก่อนท าประกันภัย การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งไปยังระบบที่ผู้มุ่งหวังระบุไว้เท่านั้น 
และต้องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย ต้องขอค ายืนยัน (Confirmation) จากผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
แจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ไม่น้อยกว่า 15 วัน (กรณีประกันวินาศภัยยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ต้องช าระ
ตรงเข้าบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น  
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เรื่องที่ 4.3  
การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
   
  
 การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหัวใจของการเสนอขาย เพราะลูกค้าคือผู้ที่
ส าคัญที่สุด เมื่อไม่มีลูกค้าธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดา หรือประเภทนิติบุคคล ควร
เร่ิมต้นในการรู้จักลูกค้ามาก่อน เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลความคุ้มครองไปน าเสนอ และเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทใดแล้ว ควรน ากรมธรรม์ประกันภัยไปส่งมอบโดยตรงพร้อมด้วยการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เช่น เมื่อ
เกิดความเสียหายต้องการเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไป  
 
1. การแสวงหาลูกค้า  
  1.1  การรู้จักลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันใน 
ระดับหนึ่งอยู่แล้วกับลูกค้า เช่น มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย เปิดสาขาจ าหน่ายหรือบริการ 
หรือเปิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ บริษัทมักจะน าเงินมาลงทุนพร้อมด้วยการซื้อประกันภัยขยายความ
คุ้มครองมายังสาขาในประเทศไทย แต่กรณีที่บริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้นมีการท าการตลาดแบบตรงคือ เข้าพบลูกค้า
จากการสรรหาตามกระบวนการทางการตลาดทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลทางการค้าปกตินั้น การจะได้ผู้มุ่งหวังมาเป็น
ลูกค้านั้นควรมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างนักขายมืออาชีพ เพราะจะท าให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ในการสรรหาลูกค้าอาจมาจากที่ต่างๆ ดังนี้ 

1)  ตลาดธรรมชาติ คือกลุ่มคนที่เรารู้จัก ซึ่งง่ายต่อการเข้าพบและแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
2)  แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การผลิต การบริการ เป็นต้น  
3)  การแนะน าต่อจากผู้ที่เคยใช้บริการ เป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมาก่อน 
4)  การเข้าร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  

  ลักษณะของลูกค้าประกันวินาศภัยจะแตกต่างจากลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการประกันวินาศภัยเป็น
การให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร หาก
มีการซื้อความคุ้มครองไว้ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นต้องมีการพิจารณารับประกันภัย ว่ามีความเสี่ยงภัย
ใดบ้างที่อาจท าให้เกิดความเสียหายขึ้น เพราะลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด เช่น พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
เคยเกิดน้ าท่วม เกิดลมพายุ หรือมีการซ่อมแซมเครื่องจักร หรือทรัพย์สิน หรือเคยเกิดความเสียหายมาก่อนการท า
ประกันภัยหรือไม่ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูกค้าต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสุขภาพ ต้องเปิดเผยว่ามีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ท าให้เกิดความจ าเป็นในการต้องรู้จักลูกค้ามากข้ึน
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7)  ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ซื้อช าระเบี้ย
ประกันภัย ให้ช าระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสารการรับช าระเงินจากธนาคาร พร้อม
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

8)  แนะน าผู้ซื้อเก่ียวกับช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั  
9)  แนะน าให้ผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขาย หาก

ไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
10)  กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัท

ประกันภัยโดยเร็ว 
  2.2.4  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ เป็นการเสนอขายทั่วไปที่ไม่เฉพาะ 
เจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยกับบริษัทด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยแบบพื้นฐาน  
  2.2.5  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Insurance) ตาม
ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ที่ ก าหนดให้ด าเนินการโดย 
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารเท่านั้น เป็นผู้ท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องแสดงขั้นตอนการขอท าประกันภัย ช่องทางการติดต่อ วิธีการร้องเรียน และ
ช่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุขัดข้อง แสดงข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น สรุปเงื่อนไข ผลประโยชน์ สิทธิ
ประโยชน์ ข้อยกเว้น จ านวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม จัดให้ผู้มุ่งหวังระบุ
ตัวตน และยืนยันตัวตนก่อนท าประกันภัย การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งไปยังระบบที่ผู้มุ่งหวังระบุไว้เท่านั้น 
และต้องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย ต้องขอค ายืนยัน (Confirmation) จากผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
แจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ไม่น้อยกว่า 15 วัน (กรณีประกันวินาศภัยยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ต้องช าระ
ตรงเข้าบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น  
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เรื่องที่ 4.3  
การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
   
  
 การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหัวใจของการเสนอขาย เพราะลูกค้าคือผู้ที่
ส าคัญที่สุด เมื่อไม่มีลูกค้าธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดา หรือประเภทนิติบุคคล ควร
เร่ิมต้นในการรู้จักลูกค้ามาก่อน เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลความคุ้มครองไปน าเสนอ และเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทใดแล้ว ควรน ากรมธรรม์ประกันภัยไปส่งมอบโดยตรงพร้อมด้วยการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เช่น เมื่อ
เกิดความเสียหายต้องการเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไป  
 
1. การแสวงหาลูกค้า  
  1.1  การรู้จักลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันใน 
ระดับหนึ่งอยู่แล้วกับลูกค้า เช่น มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาท าธุรกิจในประเทศไทย เปิดสาขาจ าหน่ายหรือบริการ 
หรือเปิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ บริษัทมักจะน าเงินมาลงทุนพร้อมด้วยการซื้อประกันภัยขยายความ
คุ้มครองมายังสาขาในประเทศไทย แต่กรณีที่บริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้นมีการท าการตลาดแบบตรงคือ เข้าพบลูกค้า
จากการสรรหาตามกระบวนการทางการตลาดทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลทางการค้าปกตินั้น การจะได้ผู้มุ่งหวังมาเป็น
ลูกค้านั้นควรมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างนักขายมืออาชีพ เพราะจะท าให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ในการสรรหาลูกค้าอาจมาจากที่ต่างๆ ดังนี้ 

1)  ตลาดธรรมชาติ คือกลุ่มคนที่เรารู้จัก ซึ่งง่ายต่อการเข้าพบและแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
2)  แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การผลิต การบริการ เป็นต้น  
3)  การแนะน าต่อจากผู้ที่เคยใช้บริการ เป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมาก่อน 
4)  การเข้าร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  

  ลักษณะของลูกค้าประกันวินาศภัยจะแตกต่างจากลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการประกันวินาศภัยเป็น
การให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร หาก
มีการซื้อความคุ้มครองไว้ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นต้องมีการพิจารณารับประกันภัย ว่ามีความเสี่ยงภัย
ใดบ้างที่อาจท าให้เกิดความเสียหายขึ้น เพราะลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด เช่น พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
เคยเกิดน้ าท่วม เกิดลมพายุ หรือมีการซ่อมแซมเครื่องจักร หรือทรัพย์สิน หรือเคยเกิดความเสียหายมาก่อนการท า
ประกันภัยหรือไม่ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูกค้าต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสุขภาพ ต้องเปิดเผยว่ามีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ หรือกรมธรรม์ประกันภัย 
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ท าให้เกิดความจ าเป็นในการต้องรู้จักลูกค้ามากข้ึน
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ตามกระบวนการคัดเลือกภัย เพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงปกติ หรืออาจปฏิเสธการรับ
ประกันภัยได้  
  1.2  ข้อมูลลูกค้า เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องรู้ ควรท าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งที่ลูกค้ามีความ
ประสงค์ที่จะท าประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บริษัทที่รับประกันภัย
มีความจ าเป็นต้องส ารวจภัย (Survey) ก่อนการรับประกันภัยซึ่งหากได้ศึกษาข้อมูลลูกค้าไปก่อนการนัดหมาย หรือ
การประชุมเพื่อการเสนอขายจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการท างานอย่างมืออาชีพได้ ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า 
เช่น 

1)  ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าผู้เอาประกันภัย 
2)  สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3)  รายละเอียดทรัพย์สินและจ านวนเงินที่ต้องการเอาประกันภัย 
4)  ความคุ้มครองที่ต้องการเอาประกันภัย ความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ที่ต้องการรับผิดชอบเอง 
5)  ลักษณะของสถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของลูกค้าหรือผู้เอา

ประกันภัย  
6)  ประวัติการเอาประกันภัย เช่น ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองอยู่หรือไม่ เคยมีบริษัท

รับประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัย หรือยกเลิกการรับประกันภัยหรือไม่ 
7)  ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
8)  รายละเอียดการมีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัย (Insurable Interest)  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (anti-money laundering and Comgating the Financing of 
Terrorism: AML/CFT) โดยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 
กรรมการบริษัท ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องจะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระท าการแทนบริษัท ซึ่งมีการก าหนด
โทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา 
 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (CDD: Customer Due Diligence) 
ออกโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC: Know Your 
Customer) (ศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย  (www.tgia.org) หรือสมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย (www.ibathai.com) 
 
2. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  โดยธรรมชาติของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความหลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ 
สภาพความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์ในการเจรจา
เก่ียวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย  

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-19 
 

  2.1  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการไปพบ เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่ได้ศึกษาข้อมูล

ลูกค้าไปก่อนการเข้าพบ 
2) ควรใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลลูกค้าและน าเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้วยความทันสมัยเพื่อให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
3) ไม่ควรสร้างความร าคาญให้กับลูกค้า ควรคิดเสมอว่าการรักษาเวลาเป็นเรื่องส าคัญ  ในการเข้าพบ

ควรเรียนรูเ้ทคนิคการพูดที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสนใจในการให้ข้อมูลระหว่างกัน 
   หากมีลูกค้าที่ประสงค์จะให้น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นั่นหมายความว่าลูกค้าได้ให้ความ
ไว้วางใจแล้วเพราะข้อมูลในการท าประกันวินาศภัยนั้นส าคัญมาก เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการประกันภัยสุขภาพ ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บป่วยเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้าต้องเปิดเผยเพื่อการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งไม่ควรน าไปเปิดเผยที่ใด ทั้งนี้ควรคิดเสมอว่าเป็นการรักษาจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติต่อ
ลูกค้า  
  2.2  เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  

1)  การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึงการบอกถึงประวัติหรือเรื่องราวในอดีตของ
ตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอ่ืนเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ การ
เปิดเผยตนเองของนายหน้าประกันวินาศภัยมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ 

2)  ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลทั้งสองฝ่าย และความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ท าลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม  

ความไว้วางใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

ความไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยท าให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จาก 
การเปิดเผยตนเอง การที่บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และการเยี่ยมเยียนจะท าให้เกิด
ความไว้ใจมากข้ึน  

3)  การสื่อสารและทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อน
ความรู้สึก และการถามค าถาม ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อด้วย 
 2.3  การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 1 ปี 
ซึ่งในระหว่างปีที่คุ้มครอง ลูกค้าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินเกิดความเสียหาย หรือหาก
ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากนายหน้าประกันวินาศภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตามกระบวนการคัดเลือกภัย เพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงปกติ หรืออาจปฏิเสธการรับ
ประกันภัยได้  
  1.2  ข้อมูลลูกค้า เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องรู้ ควรท าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งที่ลูกค้ามีความ
ประสงค์ที่จะท าประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บริษัทที่รับประกันภัย
มีความจ าเป็นต้องส ารวจภัย (Survey) ก่อนการรับประกันภัยซึ่งหากได้ศึกษาข้อมูลลูกค้าไปก่อนการนัดหมาย หรือ
การประชุมเพื่อการเสนอขายจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการท างานอย่างมืออาชีพได้ ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า 
เช่น 

1)  ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าผู้เอาประกันภัย 
2)  สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3)  รายละเอียดทรัพย์สินและจ านวนเงินที่ต้องการเอาประกันภัย 
4)  ความคุ้มครองที่ต้องการเอาประกันภัย ความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ที่ต้องการรับผิดชอบเอง 
5)  ลักษณะของสถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของลูกค้าหรือผู้เอา

ประกันภัย  
6)  ประวัติการเอาประกันภัย เช่น ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองอยู่หรือไม่ เคยมีบริษัท

รับประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัย หรือยกเลิกการรับประกันภัยหรือไม่ 
7)  ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
8)  รายละเอียดการมีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัย (Insurable Interest)  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (anti-money laundering and Comgating the Financing of 
Terrorism: AML/CFT) โดยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบถ้วน 
กรรมการบริษัท ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องจะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระท าการแทนบริษัท ซึ่งมีการก าหนด
โทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา 
 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (CDD: Customer Due Diligence) 
ออกโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC: Know Your 
Customer) (ศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย  (www.tgia.org) หรือสมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย (www.ibathai.com) 
 
2. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  โดยธรรมชาติของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความหลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ 
สภาพความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์ในการเจรจา
เก่ียวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย  

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-19 
 

  2.1  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการไปพบ เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่ได้ศึกษาข้อมูล

ลูกค้าไปก่อนการเข้าพบ 
2) ควรใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลลูกค้าและน าเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้วยความทันสมัยเพื่อให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
3) ไม่ควรสร้างความร าคาญให้กับลูกค้า ควรคิดเสมอว่าการรักษาเวลาเป็นเรื่องส าคัญ  ในการเข้าพบ

ควรเรียนรูเ้ทคนิคการพูดที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสนใจในการให้ข้อมูลระหว่างกัน 
   หากมีลูกค้าที่ประสงค์จะให้น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นั่นหมายความว่าลูกค้าได้ให้ความ
ไว้วางใจแล้วเพราะข้อมูลในการท าประกันวินาศภัยนั้นส าคัญมาก เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการประกันภัยสุขภาพ ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บป่วยเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้าต้องเปิดเผยเพื่อการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งไม่ควรน าไปเปิดเผยที่ใด ทั้งนี้ควรคิดเสมอว่าเป็นการรักษาจรรยาบรรณท่ีควรปฏิบัติต่อ
ลูกค้า  
  2.2  เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  

1)  การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึงการบอกถึงประวัติหรือเรื่องราวในอดีตของ
ตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอ่ืนเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ การ
เปิดเผยตนเองของนายหน้าประกันวินาศภัยมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ 

2)  ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลทั้งสองฝ่าย และความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ท าลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม  

ความไว้วางใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

ความไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยท าให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จาก 
การเปิดเผยตนเอง การที่บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และการเยี่ยมเยียนจะท าให้เกิด
ความไว้ใจมากข้ึน  

3)  การสื่อสารและทักษะการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกท่ี
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อน
ความรู้สึก และการถามค าถาม ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อด้วย 
 2.3  การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 1 ปี 
ซึ่งในระหว่างปีที่คุ้มครอง ลูกค้าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินเกิดความเสียหาย หรือหาก
ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากนายหน้าประกันวินาศภัย 
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มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้ครบก าหนดต่อ
อายุสัญญา ลูกค้าจะนึกถึงผู้ให้บริการเป็นล าดับแรก นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่ท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย โดยมีแนวทางการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้  

1) ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว หรือใช้โอกาสในการไม่ต่อรองของลูกค้าเป็นการแสวงหา
ก าไรมากเกินไป เช่น การเสนอขายในราคาเบี้ยประกันภัยที่สูงเพื่อให้ผู้ขายได้ค่าตอบแทนที่สูง 

2) รู้จักกาลเทศะ มีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจามีสัมมาคารวะ ให้ เกียรติลูกค้า เพราะผู้ขาย 
ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นๆ  

3) ให้ความต่อเนื่องในการบริการ เช่น การใช้โทรศัพท์ อีเมล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริการ
ต่างๆ 

4) ให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีโอกาสได้ขยายการซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่ม หรือหากลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็สามารถให้ความรู้ หรือแนะน าวิธีลดความเสี่ยงภัย
เบื้องต้นได้ 

5) ให้บริการการสื่อสารที่รวดเร็ว ศึกษาหาแนวทางในการให้การบริการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น
การใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการท างาน หรือระบบสมาร์ทโฟน เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตาม
ประสานงานต่างๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย เช่น เจรจานัดหมายหรือตกลงเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

6) ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น งานเลี้ยง การแข่งกีฬา หรืองานสังสรรค์ที่จ าเป็นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 

7) รักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่เพื่อการจัดการด้านการท าประกันภัย
หรือตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
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เรื่องที่ 4.4  
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
   
  
 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีความหลากหลาย แม้จะมีประเภทความคุ้มครองหลัก 4 ประเภท คือ 1) การ
ประกันอัคคีภัย 2) การประกันภัยรถยนต์ 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น ส าหรับลูกค้าประกันวินาศภัยอาจจัดแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา 
และ 2) ลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจการค้า (เชิงพาณิชย์) หรือองค์กร  
  โดยทั่วไปลูกค้าบุคคลธรรมดาจะซื้อความคุ้มครองให้ตนเอง และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นยังสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ส่วนลูกค้านิติ บุคคล 
ประเภทธุรกิจการค้าทั่วไปจะค านึงถึงความคุ้มครองธุรกิจของตน รวมถึงพนักงานที่สามารถมั่นใจได้ว่าหากเกิด  
วินาศภัยขึ้น ธุรกิจของตนจะด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยเร็ว เพราะมีการ
ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้ จากการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจึงมีความจ าเป็น เพื่อนายหน้าประกันวินาศภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรงตามความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการ 
 
1. วิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้า 
 การหาความต้องการของลูกค้าให้เจอดูเหมือนจะเป็นเร่ืองที่เข้าใจง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วท าได้ยากมาก 
และการจะรู้ถึงความต้องการลูกค้าได้นั้น Jeff Sauro (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2015) ได้แนะน า 8 วิธีในการ
ค้นหา ดังนี้ 
 1)  ข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติการท าประกันภัยของลูกค้า การขอข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยในการที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ค าแนะน าหรือการสอบถามมายังบริษัทประกันวินาศภัย ผลส ารวจต่างๆ  ที่
นายหน้าประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันวินาศภัยท าการส ารวจ หากข้อมูลเหล่านี้เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อ
หาความต้องการของลูกค้าได้ องค์กรก็ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนท าวิจัยหรือหาข้อมูลใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วย
ให้นายหน้าประกันวินาศภัยประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง 
 2) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder Interview) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จาก
การสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายรับประกันภัย 
ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายบัญชี เนื่องจากฝ่ายต่างๆ เหล่านี้จะต้องท างานใกล้ชิดลูกค้า และรู้จักสินค้าและลูกค้าเป็น
อย่างดี 
 3) แผนผังขั้นตอนการท างาน (Process Mapping) นายหน้าประกันวินาศภัยควรรู้ข้ันตอนหรือกระบวนการ
ท างานของลูกค้า เนื่องจากจะช่วยให้มองเห็นการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงภัยของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วย
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มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้ครบก าหนดต่อ
อายุสัญญา ลูกค้าจะนึกถึงผู้ให้บริการเป็นล าดับแรก นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่ท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย โดยมีแนวทางการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้  

1) ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว หรือใช้โอกาสในการไม่ต่อรองของลูกค้าเป็นการแสวงหา
ก าไรมากเกินไป เช่น การเสนอขายในราคาเบี้ยประกันภัยที่สูงเพื่อให้ผู้ขายได้ค่าตอบแทนที่สูง 

2) รู้จักกาลเทศะ มีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจามีสัมมาคารวะ ให้ เกียรติลูกค้า เพราะผู้ขาย 
ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นๆ  

3) ให้ความต่อเนื่องในการบริการ เช่น การใช้โทรศัพท์ อีเมล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริการ
ต่างๆ 

4) ให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีโอกาสได้ขยายการซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่ม หรือหากลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็สามารถให้ความรู้ หรือแนะน าวิธีลดความเสี่ยงภัย
เบื้องต้นได้ 

5) ให้บริการการสื่อสารที่รวดเร็ว ศึกษาหาแนวทางในการให้การบริการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น
การใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการท างาน หรือระบบสมาร์ทโฟน เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตาม
ประสานงานต่างๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย เช่น เจรจานัดหมายหรือตกลงเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

6) ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น งานเลี้ยง การแข่งกีฬา หรืองานสังสรรค์ที่จ าเป็นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 

7) รักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่เพื่อการจัดการด้านการท าประกันภัย
หรือตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
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เรื่องที่ 4.4  
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
   
  
 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีความหลากหลาย แม้จะมีประเภทความคุ้มครองหลัก 4 ประเภท คือ 1) การ
ประกันอัคคีภัย 2) การประกันภัยรถยนต์ 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น ส าหรับลูกค้าประกันวินาศภัยอาจจัดแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา 
และ 2) ลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจการค้า (เชิงพาณิชย์) หรือองค์กร  
  โดยทั่วไปลูกค้าบุคคลธรรมดาจะซื้อความคุ้มครองให้ตนเอง และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นยังสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ส่วนลูกค้านิติ บุคคล 
ประเภทธุรกิจการค้าทั่วไปจะค านึงถึงความคุ้มครองธุรกิจของตน รวมถึงพนักงานที่สามารถมั่นใจได้ว่าหากเกิด  
วินาศภัยขึ้น ธุรกิจของตนจะด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยเร็ว เพราะมีการ
ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้ จากการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจึงมีความจ าเป็น เพื่อนายหน้าประกันวินาศภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรงตามความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการ 
 
1. วิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้า 
 การหาความต้องการของลูกค้าให้เจอดูเหมือนจะเป็นเร่ืองที่เข้าใจง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วท าได้ยากมาก 
และการจะรู้ถึงความต้องการลูกค้าได้นั้น Jeff Sauro (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2015) ได้แนะน า 8 วิธีในการ
ค้นหา ดังนี้ 
 1)  ข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติการท าประกันภัยของลูกค้า การขอข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยในการที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ค าแนะน าหรือการสอบถามมายังบริษัทประกันวินาศภัย ผลส ารวจต่างๆ  ที่
นายหน้าประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันวินาศภัยท าการส ารวจ หากข้อมูลเหล่านี้เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อ
หาความต้องการของลูกค้าได้ องค์กรก็ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนท าวิจัยหรือหาข้อมูลใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วย
ให้นายหน้าประกันวินาศภัยประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง 
 2) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder Interview) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จาก
การสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายรับประกันภัย 
ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายบัญชี เนื่องจากฝ่ายต่างๆ เหล่านี้จะต้องท างานใกล้ชิดลูกค้า และรู้จักสินค้าและลูกค้าเป็น
อย่างดี 
 3) แผนผังขั้นตอนการท างาน (Process Mapping) นายหน้าประกันวินาศภัยควรรู้ข้ันตอนหรือกระบวนการ
ท างานของลูกค้า เนื่องจากจะช่วยให้มองเห็นการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงภัยของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วย
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ให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง และสามารถวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน 

4) แผนผังเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey Mapping) นายหน้าประกันวินาศภัยควรศึกษา
เส้นทางการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของลูกค้าเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบันและรู้ถึง 
เส้นทางเดินของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วินาศภัยว่าแตกต่างไปจากเดิมและมีความซับซ้อนมากข้ึนอย่างไร เช่น 
ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยจะมีขั้นตอนในการพิจารณามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การดูจาก
โฆษณาเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลด้วยการรีวิวจากเว็บไซต์ที่มีผู้เคยใช้ สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือการเปรียบเทียบ
ราคาและความคุ้มครองเพิ่มเติมมากขึ้น การศึกษาเส้นทางการเดินของลูกค้าจะช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและการให้บริการต่อไป 

5) การวิจัยแบบตามติดลูกค้า (Follow Me Home Research) เป็นการวิจัยแบบ Ethnographic  Research 
ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้การสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ของกลุ่มในสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เพื่อให้เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
จะมีความใกล้ชิดลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้น นายหน้าสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าได้ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการ
ใช้ชีวิตและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งเป็นโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป 

6) สัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Interviews) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถสอบถามถึงปัญหาทีลู่กค้าพบ 
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าต้องการได้ 

7) การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า (Voice of the Customer Surveys) นายหน้าประกันวินาศภัย
สามารถส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าโดยจะสอบถามถึงทัศนคติ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยและบริการ ในการตั้งค าถามควรมีทั้งค าถามปลายเปิดและค าถามปิด เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เป็นประโยชน์ที่สุด 

8) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Analysis) นายหน้าประกันวินาศภัยต้องวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด ด้วยการใช้เครื่องมือ SWOT Matrix ในการ
วิเคราะห์โดยจะพิจารณาถึงคู่แข่งใน 4 ด้าน คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats)  
 
2. หลักในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ 

2.1 การพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า ด้วยการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วยการยึดหลักความจ าเป็น ความเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า โดยความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภัยสามารถแบ่งได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

1)  ความเสี่ยงภัยต่อบุคคล เป็นความเสี่ยงภัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพระยะยาว 
การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ความชราภาพ การว่างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลหรือธุรกิจ
โดยทั่วไปจากการที่บุคคลไม่สามารถท างานต่อไปได้เลย หรือท างานได้แต่ไม่เต็มที่ หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษ และท้ายสุด
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จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจ เช่น นางจิต ประสบอุบัติเหตุตกบันไดบ้าน ท าให้ขาหักต้องท าการผ่าตัด หรือ 
นายแว่น ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเข้ารักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

2)  ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน โดยสาเหตุบางประการ 
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งความเสียหายโดยตรง และส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) หรือความเสียหายโดย
สิ้นเชิง (Total Loss) เช่น อาคารถูกไฟไหม้ หรือลมพายุพัดเสียหาย เป็นต้น และความเสียหายโดยอ้อมคือ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินไม่ได้เสียหาย หรือสูญหาย แต่สูญเสียมูลค่าเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินอ่ืน
ที่เก่ียวเนื่องกัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรท าให้ระบบแช่แข็งโรงงานเสียหาย ส่งผลให้ผลไม้ที่เก็บไว้ในห้องเย็นเน่าเสีย เป็นต้น 

3)  ความเสี่ยงภัยต่อความรับผิดตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลซึ่ง
กระท าการโดยประมาทเลินเล่อ และท าให้บุคคลอ่ืนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย จะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายจากการใช้สถานที่ ความรับผิดตามกฎหมายจากการ
ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ ความรับผิด
ของนายจ้างต่อลูกจ้าง เช่น พนักงานร้านกาแฟท ากาแฟหกใส่ลูกค้า เกิดแผลบริเวณขาของลูกค้า กรณีนี้ร้านกาแฟ 
มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า หรือแพทย์ผ่าตัดคนไข้แล้วลืมกรรไกรไว้ในท้องคนไข้ ซึ่งแพทย์ต้องรับผิด
ตามกฎหมายชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนไข้ เป็นต้น  

4)  ความเสี่ยงภัยต่อรายได้ เป็นการลดลงของรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรงแรมเกิดน้ าท่วมขังสูงส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้า  
พักได้ ท าให้ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพักในช่วงเวลาดังกล่าว จึงต้องปิดการด าเนินกิจการในช่วงน้ าท่วม ซึ่งเรียกว่าช่วง
ที่เกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งในช่วงธุรกิจหยุดชะงักนี้ ธุรกิจจึงสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรได้รับ 

2.2 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัย
เข้าใจถึงความเสี่ยงภัยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือต้องให้บริการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตรเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เช่น 
ลูกค้าต้องการคุ้มครองรถยนต์เป็นเพียงแค่ช่วงเวลา เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยเฉพาะช่วงเวลาขับรถไป-กลับที่
ท างาน หรือในช่วงวันหยุด นายหน้าประกันวินาศภัยควรประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า 

2)  คัดเลือกเงื่อนไข ความคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของลูกค้า เช่น ลูกค้า 
ใช้รถยนต์บ่อย มีความเสี่ยงภัยสูง นอกเหนือจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรแนะน าให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

3)  การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันให้เพียงพอกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะน าลูกค้าให้ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้
หมวดความเสียหายต่อรถยนต์และรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ไม่ควรต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มการ
ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ และนายหน้าประกันวินาศภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   286 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

4-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง และสามารถวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน 

4) แผนผังเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey Mapping) นายหน้าประกันวินาศภัยควรศึกษา
เส้นทางการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของลูกค้าเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบันและรู้ถึง 
เส้นทางเดินของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วินาศภัยว่าแตกต่างไปจากเดิมและมีความซับซ้อนมากข้ึนอย่างไร เช่น 
ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยจะมีขั้นตอนในการพิจารณามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การดูจาก
โฆษณาเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลด้วยการรีวิวจากเว็บไซต์ที่มีผู้เคยใช้ สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือการเปรียบเทียบ
ราคาและความคุ้มครองเพิ่มเติมมากขึ้น การศึกษาเส้นทางการเดินของลูกค้าจะช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและการให้บริการต่อไป 

5) การวิจัยแบบตามติดลูกค้า (Follow Me Home Research) เป็นการวิจัยแบบ Ethnographic  Research 
ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้การสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ของกลุ่มในสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เพื่อให้เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
จะมีความใกล้ชิดลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้น นายหน้าสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าได้ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการ
ใช้ชีวิตและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งเป็นโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป 

6) สัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Interviews) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถสอบถามถึงปัญหาทีลู่กค้าพบ 
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าต้องการได้ 

7) การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า (Voice of the Customer Surveys) นายหน้าประกันวินาศภัย
สามารถส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าโดยจะสอบถามถึงทัศนคติ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยและบริการ ในการตั้งค าถามควรมีทั้งค าถามปลายเปิดและค าถามปิด เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เป็นประโยชน์ที่สุด 

8) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Analysis) นายหน้าประกันวินาศภัยต้องวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด ด้วยการใช้เครื่องมือ SWOT Matrix ในการ
วิเคราะห์โดยจะพิจารณาถึงคู่แข่งใน 4 ด้าน คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats)  
 
2. หลักในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ 

2.1 การพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า ด้วยการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วยการยึดหลักความจ าเป็น ความเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า โดยความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภัยสามารถแบ่งได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

1)  ความเสี่ยงภัยต่อบุคคล เป็นความเสี่ยงภัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพระยะยาว 
การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ความชราภาพ การว่างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลหรือธุรกิจ
โดยทั่วไปจากการที่บุคคลไม่สามารถท างานต่อไปได้เลย หรือท างานได้แต่ไม่เต็มที่ หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษ และท้ายสุด
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จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจ เช่น นางจิต ประสบอุบัติเหตุตกบันไดบ้าน ท าให้ขาหักต้องท าการผ่าตัด หรือ 
นายแว่น ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเข้ารักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

2)  ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน โดยสาเหตุบางประการ 
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งความเสียหายโดยตรง และส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) หรือความเสียหายโดย
สิ้นเชิง (Total Loss) เช่น อาคารถูกไฟไหม้ หรือลมพายุพัดเสียหาย เป็นต้น และความเสียหายโดยอ้อมคือ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินไม่ได้เสียหาย หรือสูญหาย แต่สูญเสียมูลค่าเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินอ่ืน
ที่เก่ียวเนื่องกัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรท าให้ระบบแช่แข็งโรงงานเสียหาย ส่งผลให้ผลไม้ที่เก็บไว้ในห้องเย็นเน่าเสีย เป็นต้น 

3)  ความเสี่ยงภัยต่อความรับผิดตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลซึ่ง
กระท าการโดยประมาทเลินเล่อ และท าให้บุคคลอ่ืนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย จะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายจากการใช้สถานที่ ความรับผิดตามกฎหมายจากการ
ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ ความรับผิด
ของนายจ้างต่อลูกจ้าง เช่น พนักงานร้านกาแฟท ากาแฟหกใส่ลูกค้า เกิดแผลบริเวณขาของลูกค้า กรณีนี้ร้านกาแฟ 
มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า หรือแพทย์ผ่าตัดคนไข้แล้วลืมกรรไกรไว้ในท้องคนไข้ ซึ่งแพทย์ต้องรับผิด
ตามกฎหมายชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนไข้ เป็นต้น  

4)  ความเสี่ยงภัยต่อรายได้ เป็นการลดลงของรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อการ
ด าเนินงานของธุรกิจต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรงแรมเกิดน้ าท่วมขังสูงส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้า  
พักได้ ท าให้ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพักในช่วงเวลาดังกล่าว จึงต้องปิดการด าเนินกิจการในช่วงน้ าท่วม ซึ่งเรียกว่าช่วง
ที่เกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งในช่วงธุรกิจหยุดชะงักนี้ ธุรกิจจึงสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรได้รับ 

2.2 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัย
เข้าใจถึงความเสี่ยงภัยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือต้องให้บริการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตรเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เช่น 
ลูกค้าต้องการคุ้มครองรถยนต์เป็นเพียงแค่ช่วงเวลา เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยเฉพาะช่วงเวลาขับรถไป-กลับที่
ท างาน หรือในช่วงวันหยุด นายหน้าประกันวินาศภัยควรประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า 

2)  คัดเลือกเงื่อนไข ความคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของลูกค้า เช่น ลูกค้า 
ใช้รถยนต์บ่อย มีความเสี่ยงภัยสูง นอกเหนือจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรแนะน าให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

3)  การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันให้เพียงพอกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะน าลูกค้าให้ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้
หมวดความเสียหายต่อรถยนต์และรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ไม่ควรต่ ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มการ
ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ และนายหน้าประกันวินาศภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ยังคงต้องตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองและภัยเพิ่มซึ่งต้องมีความเพียงพอต่อความ
เสี่ยงภัยในอนาคตของลูกค้าด้วยเช่นกัน 

4) เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้ลูกค้าพิจารณาอย่างชัดเจนทั้งเงื่อนไขความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น และข้อดี-ข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกความคุ้มครองที่ เหมาะสมกับความเสี่ยง
ของตนเองมากที่สุดรวมถึงต้องอธิบายเมื่อต้องจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย เพราะลูกค้าอาจจะต้องมีส่วน  
รับผิดชอบเองซึ่งลูกค้าไม่เข้าใจ และอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่แรก 

5)  ประเมินความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องประเมิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าด้วย หากนายหน้าประกันวินาศภัยเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า แต่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยก็ไม่เกิดประโยชน์ 
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องประสานงานไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหาทางเลือกให้แก่ลูกค้า 

  
ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
 ตัวอย่างที่ 4.1 ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เข้าประมูลงานก่อสร้างอาคาร
ส านักงานไว้มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งในสัญญาการก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ระบุไว้ว่าให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดท า
ประกันภัยด้วย บริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงได้ติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความต้องการในการ
ท าประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้  

1.  ประเมินความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มที่  มีผลท าให้ขณะ
ยกของหนัก หรือแผ่นเหล็กอาจตกไปท าให้ทรัพย์สินในพื้นที่ก่อสร้างเสียหาย หรือทรัพย์สินของพื้นที่ข้างเคียงได้รับ
ความเสียหาย เป็นต้น 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งจากการติดตั้งหรือการร้ือถอนอาจมีมูลค่าชดใช้ต่อผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้รับเหมาอาจ
ประสบความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบในงานก่อสร้างที่รับไว้ จึงได้โอนความเสี่ยงดังกล่าวมาให้กับการท าประกันภัย 

2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยควรน าเสนอการท า
ประกันภัยที่ค านึงถึงความคุ้มครอง ดังนี้ 

1)  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors’s All Risk)  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) ต่อบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างเพราะให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานที่รับเหมา เครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่
อยู่ในสถานที่ที่ด าเนินงาน หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายมายังสถานที่ดังกล่าว 

3)  ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ
ก่อสร้าง มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นท าให้ผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเดือดร้อน เช่น หากการก่อสร้างใกล้กับ
บ้านเรือนทั่วไป หรือใกล้กับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีเจ้าของหรือเพื่ออยู่อาศัย ชิ้นส่วนการก่อสร้างอาจตกลงหลังคา หรือ
ระหว่างการตอกเสาเข็ม หรือจากการขุดเจาะก็ดี ท าให้เกิดแรงสั่นสะเทือนท าให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย 
ซึ่งการท าประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครอง 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-25 
 

 อัตราเบี้ยประกันภัยจะค านวณจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มูลค่าในสัญญาทั้งหมด ขอบเขตการท างาน ความ
คุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม ระดับความเสี่ยงรวมถึงประสบการณ์ของผู้รับเหมา ระยะเวลาของการรับ
ประกันภัย และปัจจัยอ่ืนๆ  
 
  ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดร้านค้าส่ง ถ้าลูกค้าสั่งของเป็นจ านวนมากทางร้านจะให้บริการส่งของ
โดยมอบหมายให้ลูกจ้างในร้านขับรถยนต์กระบะไปส่ง ซึ่งรถคันดังกล่าวทางเจ้าของท าประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความกังวลว่าหากลูกจ้างต้องขับรถไปส่งของและเกิด
อุบัติเหตุจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน จึงมีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ด้วย  
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้ 

1.  ประเมินความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าว พิจารณาได้ว่ารถยนต์กระบะอาจประสบอุบัติเหตุได้จากการขับรถ
โดยประมาทของลูกจ้าง ที่มีผลท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของลูกจ้างและของบุคคลภายนอก หรือเกิดกับทรัพย์สินซึ่งคือ
รถยนต์กระบะของนายจ้าง หรือของบุคคลภายนอก หรือความเสี่ยงที่เกิดจากรถหาย  

2.  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักดังกล่าว วัตถุที่เอา
ประกันภัยคือ รถยนต์กระบะที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้า ซึ่งเฉลี่ยในการขับเพื่อส่งของวันละ 2 -3 เที่ยวต่อวัน เมื่อ
ลูกค้าต้องการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 ต้องน ารถยนต์กระบะมาตรวจสภาพรถ ซึ่งอายุการใช้งานของ
รถยนต์คันดังกล่าวอาจเกินกว่าอายุรถยนต์ที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควร
ชี้แจงให้ลูกค้าทราบในความคุ้มครองที่ไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะมีราคาที่เพิ่มขึ้น 
  
  ตัวอย่างที่ 4.3 ผู้ขอเอาประกันมีความต้องการจะท าประกันอัคคีภัย โดยใช้บ้านที่อยู่อาศัยมาเกือบ 20 ปี 
ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว โดยที่พักอาศัยเป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นเองในพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา ในอดีตไม่เคยท า
ประกันภัยใดๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรั้วมิดชิด ต่อมามีการก่อสร้างที่พักอาศัยเป็นอพาร์ตเมนต์ มีห้องเช่าจ านวน  
80 ห้อง จึงมีความคิดที่จะแบ่งพื้นที่ด้านหน้าซึ่งเป็นที่จอดรถน ามาเป็นร้านอาหาร และเปิดบริการตั้งแต่ 8.00 น.–
20.00 น. โดยหยุดวันจันทร์  
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้ 

1.  ประเมินความเสี่ยง จากเรื่องดังกล่าว ความเสี่ยงในการเกิดภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยและมีการดัดแปลง
พื้นที่บ้านเป็นร้านอาหาร มีการใช้ก๊าซหุ้งต้มเพื่อการประกอบอาหารขาย  

2.  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักการคือ วัตถุที่เอา
ประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นร้านอาหาร ลูกค้าต้องการท าประกันภัยคุ้ มครองทรัพย์สิน
ทั้งหมดหากเกิดไฟไหม้ขึ้น และต้องการให้คุ้มครองลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารด้วย 

นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องทราบให้แน่ชัดถึงความต้องการท าประกันภัยของลูกค้า  เพื่อให้บรรลุถึง
จุดประสงค์ 2 ประการคือ ชี้ให้เห็นชัดถึงธรรมชาติของโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า และชี้ให้เห็นว่าภัยใดที่รับประกันภัยได้
และภัยใดที่ไม่สามารถรับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ผู้ประกอบการ จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ยังคงต้องตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองและภัยเพิ่มซึ่งต้องมีความเพียงพอต่อความ
เสี่ยงภัยในอนาคตของลูกค้าด้วยเช่นกัน 

4) เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้ลูกค้าพิจารณาอย่างชัดเจนทั้งเงื่อนไขความคุ้มครอง 
ข้อยกเว้น และข้อดี-ข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกความคุ้มครองที่ เหมาะสมกับความเสี่ยง
ของตนเองมากที่สุดรวมถึงต้องอธิบายเมื่อต้องจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย เพราะลูกค้าอาจจะต้องมีส่วน  
รับผิดชอบเองซึ่งลูกค้าไม่เข้าใจ และอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่แรก 

5)  ประเมินความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องประเมิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าด้วย หากนายหน้าประกันวินาศภัยเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า แต่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยก็ไม่เกิดประโยชน์ 
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องประสานงานไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหาทางเลือกให้แก่ลูกค้า 

  
ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
 ตัวอย่างที่ 4.1 ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เข้าประมูลงานก่อสร้างอาคาร
ส านักงานไว้มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งในสัญญาการก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ระบุไว้ว่าให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดท า
ประกันภัยด้วย บริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงได้ติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความต้องการในการ
ท าประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้  

1.  ประเมินความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มที่  มีผลท าให้ขณะ
ยกของหนัก หรือแผ่นเหล็กอาจตกไปท าให้ทรัพย์สินในพื้นที่ก่อสร้างเสียหาย หรือทรัพย์สินของพื้นที่ข้างเคียงได้รับ
ความเสียหาย เป็นต้น 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งจากการติดตั้งหรือการร้ือถอนอาจมีมูลค่าชดใช้ต่อผู้ว่าจ้าง ท าให้ผู้รับเหมาอาจ
ประสบความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบในงานก่อสร้างที่รับไว้ จึงได้โอนความเสี่ยงดังกล่าวมาให้กับการท าประกันภัย 

2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยควรน าเสนอการท า
ประกันภัยที่ค านึงถึงความคุ้มครอง ดังนี้ 

1)  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors’s All Risk)  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) ต่อบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างเพราะให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานที่รับเหมา เครื่องมือที่ใช้ในการท างานที่
อยู่ในสถานที่ที่ด าเนินงาน หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายมายังสถานที่ดังกล่าว 

3)  ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ
ก่อสร้าง มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นท าให้ผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเดือดร้อน เช่น หากการก่อสร้างใกล้กับ
บ้านเรือนทั่วไป หรือใกล้กับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีเจ้าของหรือเพื่ออยู่อาศัย ชิ้นส่วนการก่อสร้างอาจตกลงหลังคา หรือ
ระหว่างการตอกเสาเข็ม หรือจากการขุดเจาะก็ดี ท าให้เกิดแรงสั่นสะเทือนท าให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย 
ซึ่งการท าประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครอง 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-25 
 

 อัตราเบี้ยประกันภัยจะค านวณจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มูลค่าในสัญญาทั้งหมด ขอบเขตการท างาน ความ
คุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม ระดับความเสี่ยงรวมถึงประสบการณ์ของผู้รับเหมา ระยะเวลาของการรับ
ประกันภัย และปัจจัยอ่ืนๆ  
 
  ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดร้านค้าส่ง ถ้าลูกค้าสั่งของเป็นจ านวนมากทางร้านจะให้บริการส่งของ
โดยมอบหมายให้ลูกจ้างในร้านขับรถยนต์กระบะไปส่ง ซึ่งรถคันดังกล่าวทางเจ้าของท าประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความกังวลว่าหากลูกจ้างต้องขับรถไปส่งของและเกิด
อุบัติเหตุจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน จึงมีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ด้วย  
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้ 

1.  ประเมินความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าว พิจารณาได้ว่ารถยนต์กระบะอาจประสบอุบัติเหตุได้จากการขับรถ
โดยประมาทของลูกจ้าง ที่มีผลท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของลูกจ้างและของบุคคลภายนอก หรือเกิดกับทรัพย์สินซึ่งคือ
รถยนต์กระบะของนายจ้าง หรือของบุคคลภายนอก หรือความเสี่ยงที่เกิดจากรถหาย  

2.  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักดังกล่าว วัตถุที่เอา
ประกันภัยคือ รถยนต์กระบะที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้า ซึ่งเฉลี่ยในการขับเพื่อส่งของวันละ 2 -3 เที่ยวต่อวัน เมื่อ
ลูกค้าต้องการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 ต้องน ารถยนต์กระบะมาตรวจสภาพรถ ซึ่งอายุการใช้งานของ
รถยนต์คันดังกล่าวอาจเกินกว่าอายุรถยนต์ที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควร
ชี้แจงให้ลูกค้าทราบในความคุ้มครองที่ไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะมีราคาที่เพิ่มขึ้น 
  
  ตัวอย่างที่ 4.3 ผู้ขอเอาประกันมีความต้องการจะท าประกันอัคคีภัย โดยใช้บ้านที่อยู่อาศัยมาเกือบ 20 ปี 
ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว โดยที่พักอาศัยเป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นเองในพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา ในอดีตไม่เคยท า
ประกันภัยใดๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรั้วมิดชิด ต่อมามีการก่อสร้างที่พักอาศัยเป็นอพาร์ตเมนต์ มีห้องเช่าจ านวน  
80 ห้อง จึงมีความคิดที่จะแบ่งพื้นที่ด้านหน้าซึ่งเป็นท่ีจอดรถน ามาเป็นร้านอาหาร และเปิดบริการตั้งแต่ 8.00 น.–
20.00 น. โดยหยุดวันจันทร์  
  ค าแนะน าเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้ 

1.  ประเมินความเสี่ยง จากเรื่องดังกล่าว ความเสี่ยงในการเกิดภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยและมีการดัดแปลง
พื้นที่บ้านเป็นร้านอาหาร มีการใช้ก๊าซหุ้งต้มเพื่อการประกอบอาหารขาย  

2.  การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลักการคือ วัตถุที่เอา
ประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นร้านอาหาร ลูกค้าต้องการท าประกันภัยคุ้ มครองทรัพย์สิน
ทั้งหมดหากเกิดไฟไหม้ขึ้น และต้องการให้คุ้มครองลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารด้วย 

นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องทราบให้แน่ชัดถึงความต้องการท าประกันภัยของลูกค้า  เพื่อให้บรรลุถึง
จุดประสงค์ 2 ประการคือ ชี้ให้เห็นชัดถึงธรรมชาติของโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า และชี้ให้เห็นว่าภัยใดที่รับประกันภัยได้
และภัยใดที่ไม่สามารถรับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ผู้ประกอบการ จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความคุ้มครองจึงจัดแบ่งออกได้เป็น 
1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน  
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เรื่องที่ 4.5  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัย 
   
  
 นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในประเภทของการประกันวินาศภัยก่อนที่จะท าการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า  
 
1. ประเภทของการประกันวินาศภัย 
 การแบ่งประเภทของการประกันวินาศภัยแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุที่เอา
ประกันภัย แบ่งตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนี้  
 1.1  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย มี 3 ประเภท ได้แก่ 

1)  การประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล (Personal Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่ให้
ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกาย และอนามัยของบุคคลที่ได้ท าประกันภัยไว้ เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น 

2)  การประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพย์สิน (Property Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่
ให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้  เช่น การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยส าหรับเงิน  
เป็นต้น 

3)  การประกันภัยที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง ประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่ได้ท าประกันภัยไว้  ในกรณีที่ผู้เอาประกันไป
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายทางการเงินของบุคคลภายนอก เช่น การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น  
 1.2  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1)  การประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง 

2)  การประกันภัยส าหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความคุ้มครองจึงจัดแบ่งออกได้เป็น 
1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน  
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เรื่องที่ 4.5  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันวินาศภัย 
   
  
 นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในประเภทของการประกันวินาศภัยก่อนที่จะท าการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า  
 
1. ประเภทของการประกันวินาศภัย 
 การแบ่งประเภทของการประกันวินาศภัยแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุที่เอา
ประกันภัย แบ่งตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนี้  
 1.1  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย มี 3 ประเภท ได้แก่ 

1)  การประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล (Personal Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่ให้
ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกาย และอนามัยของบุคคลที่ได้ท าประกันภัยไว้ เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น 

2)  การประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพย์สิน (Property Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่
ให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้  เช่น การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยส าหรับเงิน  
เป็นต้น 

3)  การประกันภัยที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง ประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่ได้ท าประกันภัยไว้  ในกรณีที่ผู้เอาประกันไป
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายทางการเงินของบุคคลภายนอก เช่น การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น  
 1.2  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1)  การประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง 

2)  การประกันภัยส าหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.3  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การประกันอัคคีภัย  
(2) การประกันภัยรถยนต์ (3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
 
2. แนวทางการให้ค าแนะน าและจัดท าผลติภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลกูค้าทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และสามารถน าเสนอขายให้กับ 
ผู้มุ่งหวัง เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีโครงการจะเปิดโรงงานผลิตสินค้าอย่างหนึ่งขึ้นมาใหม่ นายหน้าประกันวินาศภัยควร
พิจารณาเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยข้างต้นให้เหมาะสม และสามารถรองรับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยให้ได้มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อความคุ้มครองการประกันวินาศภัยโดยแท้จริงแล้ว  ลูกค้า
อาจจะไม่ทราบว่าจะซื้อความคุ้มครองแบบไหนที่เหมาะสม วงเงินเอาประกันภัยเท่าไหร่ ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเก่ียวกับกรมธรรม์ในเวลาที่ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การให้ข้อมูลลูกค้าควรมีการน าเสนออย่างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด 
โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดง
ภาพให้ชัดเจน ควรมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมากกว่าปริมาณของการเผยแพร่ 
เนื่องจากความเสี่ยงจากการเปิดเผยมากเกินไป อาจท าให้ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล คุณภาพของการเผยแพร่ข้อมูลอาจ
พัฒนาได้โดยการมีมาตรฐานเผยแพร่ (เช่น การจัดท าเอกสารเก่ียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของคู่แข่งและท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ควรมีการพัฒนาให้มีการ
เผยแพร่ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งยากที่ลูกค้าจะเข้าใจ เช่น Packaged Retail 
Investment Products (PRIPS) โดยเฉพาะเร่ืองค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ข้อมูลหลักของการประกันวินาศภัย การเปิดเผยลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ในขณะที่
ระดับของข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไป ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อบริษัทประกนัภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
2)  ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอ รวมถึงผลประโยชน์ของกรมธรรม์  
3)  ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลของการจ่ายเบี้ย

ประกันภัยช้าหรือไม่จ่ายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับสินค้าหรือบริการอ่ืน การปฏิบัติ
ที่ถูกต้องคือ การเปิดเผยเบี้ยประกันภัยส าหรับแต่ละผลประโยชน์ แยกจากราคาสินค้าอ่ืน และดูว่าจ าเป็นต้องซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยด้วยหรือไม่  

4)  ประเภทและระดับของค่าใช้จ่ายที่ต้องหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
ลูกค้าต้องจ่าย  

5)  วันเร่ิมความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง  
6)  ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น  
7)  ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส าคัญ ข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผล

ต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันภัย ซึ่งจะไม่ค่อยพบข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดที่ผิดปกติในสัญญา ในการ  
แยกว่าข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดใดมีความส าคัญ 
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2.2 ข้อยกเว้นหรือจ ากัด นายหน้าประกันวินาศภัยควรค านึงถึงข้อยกเว้น หรือข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
และผลประโยชน์ที่ส าคัญของกรมธรรม์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ตัวอย่างข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัด  
ที่ส าคัญได้แก่  

1)  การช าระเงินที่มีก าหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods) 
2)  ข้อยกเว้นเงื่อนไขบางข้อ โรคภัย หรืออาการป่วยที่เป็นอยู่แล้ว  
3)  ช่วงหยุดช าระเงิน (Moratorium Periods)  
4)  ขีดจ ากัดในปริมาณเงนิคุ้มครอง  
5)  ขีดจ ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจ่ายผลประโยชน์ 
6)  ข้อจ ากัดในสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เชน่ อายุ ถิ่นทีอ่ยู่ หรือ สถานะภาพการจ้างงาน 
7)  ส่วนเกิน (Excesses) 

 2.3 ค าแนะน าเพิ่มเติม นอกจากนี้ควรมีค าแนะน าเพิ่มเติมที่นายหนา้ประกันวนิาศภัยควรน าเสนอ ได้แก ่
  1)  เลือกบริษัทประกันวินาศภัย ควรเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคงและผลิตภัณฑ์
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ควรเลือกจากเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยอ่ืนประกอบ  ซึ่ง
โดยทั่วไปบริษัทประกันวินาศภัยจะมีพร้อม ได้แก่ 

(1)  ข้อมูลที่เปิดเผยได้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เช่น ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
(2)  มีสถานที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อง่าย 
(3)  มีสาขา หรือศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการท าประกันภัยและการติดต่อเพื่อ

รับค่าสินไหมทดแทน 
(4)  มีประวัติการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
(5)  มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
(6)  นโยบายการรับประกันภัย  

  2)  ไม่เสนอการท้าประกันภัยซ ้าซ้อน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเพื่อ
ลดข้อโต้แย้งในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะน า และไม่เสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อ 
ท าประกันภัยซ้ าซ้อนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันวินาศภัยทราบถึงการ
ท าประกันภัยไว้แล้ว และควรแจ้งเป็นหนังสือว่าได้มีการท าประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ให้ความคุ้มครองใน
ภัยเดียวกัน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายปรากฏเป็นทรัพย์สินรายเดียวกัน บริษัทเหล่านั้นจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยของตน  
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1.3  การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การประกันอัคคีภัย  
(2) การประกันภัยรถยนต์ (3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
 
2. แนวทางการให้ค าแนะน าและจัดท าผลติภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลกูค้าทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และสามารถน าเสนอขายให้กับ 
ผู้มุ่งหวัง เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีโครงการจะเปิดโรงงานผลิตสินค้าอย่างหนึ่งขึ้นมาใหม่ นายหน้าประกันวินาศภัยควร
พิจารณาเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยข้างต้นให้เหมาะสม และสามารถรองรับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยให้ได้มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อความคุ้มครองการประกันวินาศภัยโดยแท้จริงแล้ว  ลูกค้า
อาจจะไม่ทราบว่าจะซื้อความคุ้มครองแบบไหนที่เหมาะสม วงเงินเอาประกันภัยเท่าไหร่ ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเก่ียวกับกรมธรรม์ในเวลาที่ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การให้ข้อมูลลูกค้าควรมีการน าเสนออย่างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด 
โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดง
ภาพให้ชัดเจน ควรมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมากกว่าปริมาณของการเผยแพร่ 
เนื่องจากความเสี่ยงจากการเปิดเผยมากเกินไป อาจท าให้ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล คุณภาพของการเผยแพร่ข้อมูลอาจ
พัฒนาได้โดยการมีมาตรฐานเผยแพร่ (เช่น การจัดท าเอกสารเก่ียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของคู่แข่งและท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ควรมีการพัฒนาให้มีการ
เผยแพร่ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งยากที่ลูกค้าจะเข้าใจ เช่น Packaged Retail 
Investment Products (PRIPS) โดยเฉพาะเร่ืองค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ข้อมูลหลักของการประกันวินาศภัย การเปิดเผยลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ในขณะที่
ระดับของข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไป ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อบริษัทประกนัภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
2)  ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอ รวมถึงผลประโยชน์ของกรมธรรม์  
3)  ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลของการจ่ายเบี้ย

ประกันภัยช้าหรือไม่จ่ายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับสินค้าหรือบริการอ่ืน การปฏิบัติ
ที่ถูกต้องคือ การเปิดเผยเบี้ยประกันภัยส าหรับแต่ละผลประโยชน์ แยกจากราคาสินค้าอ่ืน และดูว่าจ าเป็นต้องซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยด้วยหรือไม่  

4)  ประเภทและระดับของค่าใช้จ่ายที่ต้องหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
ลูกค้าต้องจ่าย  

5)  วันเร่ิมความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง  
6)  ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น  
7)  ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส าคัญ ข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผล

ต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันภัย ซึ่งจะไม่ค่อยพบข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดที่ผิดปกติในสัญญา ในการ  
แยกว่าข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดใดมีความส าคัญ 
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2.2 ข้อยกเว้นหรือจ ากัด นายหน้าประกันวินาศภัยควรค านึงถึงข้อยกเว้น หรือข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
และผลประโยชน์ที่ส าคัญของกรมธรรม์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ตัวอย่างข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัด  
ที่ส าคัญได้แก่  

1)  การช าระเงินที่มีก าหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods) 
2)  ข้อยกเว้นเงื่อนไขบางข้อ โรคภัย หรืออาการป่วยที่เป็นอยู่แล้ว  
3)  ช่วงหยุดช าระเงิน (Moratorium Periods)  
4)  ขีดจ ากัดในปริมาณเงนิคุ้มครอง  
5)  ขีดจ ากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจ่ายผลประโยชน์ 
6)  ข้อจ ากัดในสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เชน่ อายุ ถิ่นทีอ่ยู่ หรือ สถานะภาพการจ้างงาน 
7)  ส่วนเกิน (Excesses) 

 2.3 ค าแนะน าเพิ่มเติม นอกจากนี้ควรมีค าแนะน าเพิ่มเติมที่นายหนา้ประกันวนิาศภัยควรน าเสนอ ได้แก ่
  1)  เลือกบริษัทประกันวินาศภัย ควรเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคงและผลิตภัณฑ์
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ควรเลือกจากเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยอ่ืนประกอบ  ซึ่ง
โดยทั่วไปบริษัทประกันวินาศภัยจะมีพร้อม ได้แก่ 

(1)  ข้อมูลที่เปิดเผยได้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เช่น ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
(2)  มีสถานที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อง่าย 
(3)  มีสาขา หรือศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการท าประกันภัยและการติดต่อเพื่อ

รับค่าสินไหมทดแทน 
(4)  มีประวัติการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
(5)  มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
(6)  นโยบายการรับประกันภัย  

  2)  ไม่เสนอการท้าประกันภัยซ ้าซ้อน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเพื่อ
ลดข้อโต้แย้งในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะน า และไม่เสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อ 
ท าประกันภัยซ้ าซ้อนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันวินาศภัยทราบถึงการ
ท าประกันภัยไว้แล้ว และควรแจ้งเป็นหนังสือว่าได้มีการท าประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ให้ความคุ้มครองใน
ภัยเดียวกัน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายปรากฏเป็นทรัพย์สินรายเดียวกัน บริษัทเหล่านั้นจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยของตน  
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 4.6  
การให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
   
  
 การท าประกันภัยเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้เอาประกันภัยหากชีวิตหรือทรัพย์สินต้องประสบกับความ
สูญเสียหรือความเสียหาย โดยบริษัทรับประกันวินาศภัยจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นให้
เกิดการชดใช้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยระบุผู้อ่ืน แต่หาก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ก็ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์  
 นายหน้าประกันวินาศภัยควรให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้  

1.  ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่บริษัท
ประกันวินาศภัยต้องการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจ
กระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ขยายเวลาให้โดยท าเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ การแจ้งล่าช้าอาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องด าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายเสมือนหนึ่งไม่มีประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรเก็บรักษาทรัพย์สินที่
เสียหายไว้เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทส ารวจภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายตรวจสอบก่อนเสมอ 
ห้ามท าลายหรือขายซากทรัพย์จนกว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  

2.  ส่งค าเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ 
เสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้  

3.  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแก่บริษัทประกันวินาศภัยหากมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้กับบริษัทประกัน
วินาศภัยอื่นหรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดียว แต่มีการเอาประกันภัยร่วมหลายบริษัท 

4.  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยด้วยพยานหลักฐานและรายการ
เพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาเอกสารนั้นๆ ข้อพิสูจน์และข้อความที่เกี่ยวกับการ
เรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตาม
สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่ครบถ้วนอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ล่าช้าในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

5.  ต้องด าเนินการและยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยกระท าการใดๆ ที่
เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  บริษัทประกันวินาศภัยอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง  
  เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-31 
 

หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะ
ลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด 
  นอกจากนี้นายหน้าประกันวินาศภัยควรติดตามการให้บริการด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างใกล้ชิด 
และควรให้ค าแนะน าเร่ืองระยะเวลาตามขั้นตอนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย
บางแห่งจะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาการด าเนินการตามขั้นตอนชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
แจ้งเหตุความเสียหายไปที่บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ดังนั้น  เมื่อผู้เอาประกันภัย
แจ้งเหตุความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทส ารวจภัยจะเข้าส ารวจความเสียหายภายใน 1 ถึง 2 วัน 
หลังจากนั้น บริษัทส ารวจภัยจะท าการประเมินค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยส่งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยพิจารณาภายใน 4 ถึง 7 วัน และบริษัทประกันภัยอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
ตัวอย่างการให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.4 นาย ก. ขับรถไปชนรถคันหน้าซึ่งเป็นของนาย ข. เนื่องจากรถนาย ข. จะกลับรถและเบรก
กะทันหัน ท าให้เกิดการเบียดของรถทั้งสองคัน โดยที่นาย ข. ไม่สนใจต่อเหตุดังกล่าวและขับรถหนีไป นาย ก. ขับรถ
ตามไปแต่เนื่องจากฝนตก นาย ก. จึงขับตามรถนาย ข. ไม่ทันและไม่สามารถจ าทะเบียนรถได้ นาย ก. มีกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นาย ก. ควรท าอย่างไร จะแจ้งประกันภัยอย่างไรเนื่องจากรถนาย ก. มีรอยจากการที่กันชน 
สีกัน  
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เอาประกันภัย/ผู้ขับขี่ มีหน้าที่แจ้งต่อบริษัทประกันภัยทันทีโดยไม่ชักช้า ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ และผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ หรือสอบสวน พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งเหตุหรือบันทึกประจ าวันเป็นคดี แล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐาน หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประกันภัยจะยึดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่ากับจ านวนเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
 การให้ค าแนะน า 

1)  นาย ก. ควรแจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากรถคันหน้าเฉี่ยว สีของกันชนเสียหาย โดยไม่ทราบว่า
คู่กรณีเป็นใคร  

2)  เมื่อนาย ก. จ าเลขทะเบียนรถนาย ข. ไม่ได้ กรณีนี้เมื่อแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย นาย ก. จะมีค่าใช้จ่าย
ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากรถนาย ก. เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 
ด าเนินการน ารถเข้าซ่อมโดยติดต่อผ่านศูนย์บริการหรือบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง ทั้งนี้  หากมีผู้บาดเจ็บ นาย ก. 
ต้องด าเนินการแจ้งความลงบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
 
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Motor Compulsory Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.5 นาง จ. ขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุ ชนคู่กรณีที่ขี่จักรยาน คู่กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 7 วัน กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ควรด าเนินการเรียกร้องอย่างไร 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 4.6  
การให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
   
  
 การท าประกันภัยเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้เอาประกันภัยหากชีวิตหรือทรัพย์สินต้องประสบกับความ
สูญเสียหรือความเสียหาย โดยบริษัทรับประกันวินาศภัยจะเป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นให้
เกิดการชดใช้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยระบุผู้อ่ืน แต่หาก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ก็ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์  
 นายหน้าประกันวินาศภัยควรให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้  

1.  ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่บริษัท
ประกันวินาศภัยต้องการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจ
กระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ขยายเวลาให้โดยท าเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ การแจ้งล่าช้าอาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องด าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายเสมือนหนึ่งไม่มีประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรเก็บรักษาทรัพย์สินที่
เสียหายไว้เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทส ารวจภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายตรวจสอบก่อนเสมอ 
ห้ามท าลายหรือขายซากทรัพย์จนกว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  

2.  ส่งค าเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ 
เสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้  

3.  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแก่บริษัทประกันวินาศภัยหากมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยไว้กับบริษัทประกัน
วินาศภัยอื่นหรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดียว แต่มีการเอาประกันภัยร่วมหลายบริษัท 

4.  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยด้วยพยานหลักฐานและรายการ
เพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาเอกสารนั้นๆ ข้อพิสูจน์และข้อความที่เกี่ยวกับการ
เรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตาม
สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่ครบถ้วนอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ล่าช้าในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

5.  ต้องด าเนินการและยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยกระท าการใดๆ ที่
เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  บริษัทประกันวินาศภัยอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง  
  เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย
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หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะ
ลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด 
  นอกจากนี้นายหน้าประกันวินาศภัยควรติดตามการให้บริการด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างใกล้ชิด 
และควรให้ค าแนะน าเร่ืองระยะเวลาตามขั้นตอนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย
บางแห่งจะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาการด าเนินการตามขั้นตอนชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
แจ้งเหตุความเสียหายไปที่บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ดังนั้น  เมื่อผู้เอาประกันภัย
แจ้งเหตุความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทส ารวจภัยจะเข้าส ารวจความเสียหายภายใน 1 ถึง 2 วัน 
หลังจากนั้น บริษัทส ารวจภัยจะท าการประเมินค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยส่งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยพิจารณาภายใน 4 ถึง 7 วัน และบริษัทประกันภัยอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
ตัวอย่างการให้ค าแนะน าด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.4 นาย ก. ขับรถไปชนรถคันหน้าซึ่งเป็นของนาย ข. เนื่องจากรถนาย ข. จะกลับรถและเบรก
กะทันหัน ท าให้เกิดการเบียดของรถทั้งสองคัน โดยที่นาย ข. ไม่สนใจต่อเหตุดังกล่าวและขับรถหนีไป นาย ก. ขับรถ
ตามไปแต่เนื่องจากฝนตก นาย ก. จึงขับตามรถนาย ข. ไม่ทันและไม่สามารถจ าทะเบียนรถได้ นาย ก. มีกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นาย ก. ควรท าอย่างไร จะแจ้งประกันภัยอย่างไรเนื่องจากรถนาย ก. มีรอยจากการที่กันชน 
สีกัน  
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เอาประกันภัย/ผู้ขับขี่ มีหน้าที่แจ้งต่อบริษัทประกันภัยทันทีโดยไม่ชักช้า ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ และผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ หรือสอบสวน พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งเหตุหรือบันทึกประจ าวันเป็นคดี แล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐาน หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประกันภัยจะยึดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่ากับจ านวนเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
 การให้ค าแนะน า 

1)  นาย ก. ควรแจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากรถคันหน้าเฉี่ยว สีของกันชนเสียหาย โดยไม่ทราบว่า
คู่กรณีเป็นใคร  

2)  เมื่อนาย ก. จ าเลขทะเบียนรถนาย ข. ไม่ได้ กรณีนี้เมื่อแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย นาย ก. จะมีค่าใช้จ่าย
ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากรถนาย ก. เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 
ด าเนินการน ารถเข้าซ่อมโดยติดต่อผ่านศูนย์บริการหรือบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง ทั้งนี้  หากมีผู้บาดเจ็บ นาย ก. 
ต้องด าเนินการแจ้งความลงบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
 
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Motor Compulsory Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.5 นาง จ. ขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุ ชนคู่กรณีที่ขี่จักรยาน คู่กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 7 วัน กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ควรด าเนินการเรียกร้องอย่างไร 
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4-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  การให้ค าแนะน า 
  กรณีบาดเจ็บ 
  1)  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
  2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ
หลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  ในกรณี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาทุพพลภาพ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 1) และ 2) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ 
หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของ
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย 
  เงินชดเชยรายวัน เป็นค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่อชีวิตที่ก าหนดให้
บริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งจะต้องรับผิดชอบ โดยจะท าการจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรง ส าหรับผู้ที่เป็น
ผู้โดยสาร และ/หรือบุคคลภายนอกที่ถูกกระท าให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ในอัตราวันละ 200 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยจะพิจารณาจากหลักฐานการแสดงถึงจ านวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน) 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยนั้นเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดจะไม่ได้รับเงินชดเชยรายวันดังกล่าวนี้แต่อย่างใด  
แต่ในกรณีนี้ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสาร หากรถประกันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมาด้วยนั้นเป็นฝ่ายผิด และมีการนอน  
รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ จ านวน 1,400 บาท (วันละ 200 บาท 
ระยะเวลา 7 วัน) 
  เนื่องจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะคุ้มครองช่วยเหลือในกรณี 
ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในบางครั้งวงเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอาจ 
ไม่เพียงพอส าหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งหากมีการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (คือประเภท 1, 2, 3) กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนที่เกินวงเงินในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 อนึ่ง การที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์
ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน จะท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องไปเร่ิมต้นในการเล่าเรื่องราว 
พร้อมทั้งขั้นตอนด้านเอกสารกับบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์แยกไป และไม่ต้องติดต่อประสานงานกับ
บริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง เพราะถ้าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกันก็จะทราบเร่ืองตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรก การ
ด าเนินการต่อก็จะสะดวกและต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเอง และต้องส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งเมื่อไปตั้งเบิกก็ต้องมีเอกสารมากมาย ที่ขาดไม่ได้คือ บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ทั้งๆ  
ที่บางกรณีอาจสามารถจบได้กับคู่กรณีที่สถานที่เกิดเหตุโดยไม่ต้องไปยุ่งกับสถานีต ารวจ แต่ถ้าซื้อทั้งสองกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน เวลาเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล ดังนั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเองก็จะจดบันทึก ซึ่งบางครั้งถ้าการเกิดอุบัติเหตุไม่มีความบาดเจ็บหรือเสียหายมากนัก  
ก็ไม่จ าเป็นต้องไปสถานีต ารวจ 
 
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.6 ผู้เอาประกันขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุต้องการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็ท าประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ของ
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ประกันภัยแห่งหนึ่งที่ระบุว่ารวมความคุ้มครองรถจักรยานยนต์ด้วย แต่ทางบริษัทประกันภัยแจ้งว่าต้องใช้ใบเสร็จจริง
เท่านั้น หรือเบิกได้ทางใดทางหนึ่ง ในกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยคนละส่วน และค่ารักษาไม่เกินสิทธิ ควร
ด าเนินการอย่างไร 
  การให้ค าแนะน า สามารถเลือกใช้สิทธิได้ทั้ง 2 กรมธรรม์ แต่ค่ารักษาพยาบาลใดที่ได้เบิกกับประกันอุบัติเหตุ
ไปแล้วไม่สามารถไปเบิกซ้ าซ้อนกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้อีก กรณีดังกล่าวหากรายการใดไม่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือสามารถเบิกได้จากการประกันอุบัติเหตุสามารถไปใช้สิทธิกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ 
กรณีที่มีใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวต้องให้บริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใช้สิทธิเบิกรับรองในส าเนาว่าได้เบิกรายการใด  
ไปบ้าง และ/หรือใช้สิทธิเบิกไปเท่าใด แล้วน าส าเนานั้นไปขอใช้สิทธิกับอีกบริษัทหนึ่งในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่สามารถเบิกได้จากบริษัทแรกหรือบริษัทแรกยังจ่ายให้ไม่ครบเนื่องจากเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองของบริษัท
แรกแล้ว 
 
4. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.7 นาย ก. และครอบครัว ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 วัน 
โดยจัดโปรแกรมทัวร์กันเอง เพื่อความปลอดภัยจึงจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ในการท่องเที่ยว 
นาย ก. ประสบอุบัติเหตุขณะเดินดูทัศนียภาพที่สวยงาม ท าให้ขาแพลงด้านขวาไม่สามารถเดินต่อได้ และได้พากันไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ดังนั้น นาย ก. ควรท าอย่างไรในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว 
 การให้ค าแนะน า เมื่อนาย ก. ได้แจ้งท าประกันกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้แล้ว บริษัทประกันภัย
จะแจ้งเลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่จดจ าง่ายให้ผู้เอาประกันภัยเก็บไว้เพื่อติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายของนาย ก. ที่เกิดขึ้นสามารถน ามาเรียกร้องค่าชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเดินทางได้ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ซึ่ง นาย ก. อาจต้องส ารองจ่ายไปก่อน และเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องรีบมาด าเนินการเบิกซึ่งแต่ละบริษัท
จะมีแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน พร้อมแนบเอกสาร 1) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ 2) รายงาน 
การบาดเจ็บ 3) ใบรับรองแพทย์ที่ท าการรักษา โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมหลายรายการ ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วยคร้ังแรก การเลื่อนเที่ยวบินจากก าหนดการเดิม กระเป๋าเดินทาง
สูญหาย หรือเกิดความเสียหายกับกระเป๋าระหว่างเดินทาง หรือการมาถึงล่าช้าของประเป๋าเดินทาง  
 
5. การประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.8 นาง จ. อายุประมาณ 50 ปี เป็นพนักงานระดับบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ซื้อ
แผนประกันภัยสุขภาพไว้ในราคาค่าห้องและค่าอาหาร และค่าการพยาบาล ไม่เกิน 2,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยนอก 700 บาท ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี  
โดย นาง จ. มีอาการปวดบวมเท้าขวาโดยไม่ทราบสาเหตุจนท าให้กล้ามเนื้ออักเสบทั้งร่างกาย ญาติได้น าส่งโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ นาง จ. ได้เข้าพักรักษาตัวโดยแจ้งแก่แพทย์ว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาเรื่องโรคทางกระดูก หรือเส้นประสาท  
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนออกจากโรงพยาบาล นาง จ. ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มอีก 30,000 บาท จึงมีความคิดที่จะซื้อ 
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  การให้ค าแนะน า 
  กรณีบาดเจ็บ 
  1)  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
  2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ
หลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  ในกรณี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาทุพพลภาพ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 1) และ 2) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ 
หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของ
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย 
  เงินชดเชยรายวัน เป็นค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่อชีวิตที่ก าหนดให้
บริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งจะต้องรับผิดชอบ โดยจะท าการจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรง ส าหรับผู้ที่เป็น
ผู้โดยสาร และ/หรือบุคคลภายนอกที่ถูกกระท าให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ในอัตราวันละ 200 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยจะพิจารณาจากหลักฐานการแสดงถึงจ านวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน) 
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยนั้นเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดจะไม่ได้รับเงินชดเชยรายวันดังกล่าวนี้แต่อย่างใด  
แต่ในกรณีนี้ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสาร หากรถประกันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมาด้วยนั้นเป็นฝ่ายผิด และมีการนอน  
รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ จ านวน 1,400 บาท (วันละ 200 บาท 
ระยะเวลา 7 วัน) 
  เนื่องจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะคุ้มครองช่วยเหลือในกรณี 
ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในบางครั้งวงเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอาจ 
ไม่เพียงพอส าหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งหากมีการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (คือประเภท 1, 2, 3) กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนที่เกินวงเงินในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 อนึ่ง การที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์
ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน จะท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องไปเร่ิมต้นในการเล่าเรื่องราว 
พร้อมทั้งขั้นตอนด้านเอกสารกับบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์แยกไป และไม่ต้องติดต่อประสานงานกับ
บริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง เพราะถ้าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกันก็จะทราบเร่ืองตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรก การ
ด าเนินการต่อก็จะสะดวกและต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเอง และต้องส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งเมื่อไปตั้งเบิกก็ต้องมีเอกสารมากมาย ที่ขาดไม่ได้คือ บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ ทั้งๆ  
ที่บางกรณีอาจสามารถจบได้กับคู่กรณีที่สถานที่เกิดเหตุโดยไม่ต้องไปยุ่งกับสถานีต ารวจ แต่ถ้าซื้อทั้งสองกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน เวลาเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล ดังนั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเองก็จะจดบันทึก ซึ่งบางครั้งถ้าการเกิดอุบัติเหตุไม่มีความบาดเจ็บหรือเสียหายมากนัก  
ก็ไม่จ าเป็นต้องไปสถานีต ารวจ 
 
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.6 ผู้เอาประกันขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุต้องการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็ท าประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ของ
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ประกันภัยแห่งหนึ่งที่ระบุว่ารวมความคุ้มครองรถจักรยานยนต์ด้วย แต่ทางบริษัทประกันภัยแจ้งว่าต้องใช้ใบเสร็จจริง
เท่านั้น หรือเบิกได้ทางใดทางหนึ่ง ในกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยคนละส่วน และค่ารักษาไม่เกินสิทธิ ควร
ด าเนินการอย่างไร 
  การให้ค าแนะน า สามารถเลือกใช้สิทธิได้ทั้ง 2 กรมธรรม์ แต่ค่ารักษาพยาบาลใดที่ได้เบิกกับประกันอุบัติเหตุ
ไปแล้วไม่สามารถไปเบิกซ้ าซ้อนกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้อีก กรณีดังกล่าวหากรายการใดไม่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือสามารถเบิกได้จากการประกันอุบัติเหตุสามารถไปใช้สิทธิกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ 
กรณีที่มีใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวต้องให้บริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใช้สิทธิเบิกรับรองในส าเนาว่าได้เบิกรายการใด  
ไปบ้าง และ/หรือใช้สิทธิเบิกไปเท่าใด แล้วน าส าเนานั้นไปขอใช้สิทธิกับอีกบริษัทหนึ่งในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่สามารถเบิกได้จากบริษัทแรกหรือบริษัทแรกยังจ่ายให้ไม่ครบเนื่องจากเต็มจ านวนเงินความคุ้มครองของบริษัท
แรกแล้ว 
 
4. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.7 นาย ก. และครอบครัว ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 วัน 
โดยจัดโปรแกรมทัวร์กันเอง เพื่อความปลอดภัยจึงจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ในการท่องเที่ยว 
นาย ก. ประสบอุบัติเหตุขณะเดินดูทัศนียภาพที่สวยงาม ท าให้ขาแพลงด้านขวาไม่สามารถเดินต่อได้ และได้พากันไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ดังนั้น นาย ก. ควรท าอย่างไรในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว 
 การให้ค าแนะน า เมื่อนาย ก. ได้แจ้งท าประกันกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้แล้ว บริษัทประกันภัย
จะแจ้งเลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่จดจ าง่ายให้ผู้เอาประกันภัยเก็บไว้เพื่อติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายของนาย ก. ที่เกิดขึ้นสามารถน ามาเรียกร้องค่าชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเดินทางได้ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ซึ่ง นาย ก. อาจต้องส ารองจ่ายไปก่อน และเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องรีบมาด าเนินการเบิกซึ่งแต่ละบริษัท
จะมีแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน พร้อมแนบเอกสาร 1) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ 2) รายงาน 
การบาดเจ็บ 3) ใบรับรองแพทย์ที่ท าการรักษา โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมหลายรายการ ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วยคร้ังแรก การเลื่อนเที่ยวบินจากก าหนดการเดิม กระเป๋าเดินทาง
สูญหาย หรือเกิดความเสียหายกับกระเป๋าระหว่างเดินทาง หรือการมาถึงล่าช้าของประเป๋าเดินทาง  
 
5. การประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.8 นาง จ. อายุประมาณ 50 ปี เป็นพนักงานระดับบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ซื้อ
แผนประกันภัยสุขภาพไว้ในราคาค่าห้องและค่าอาหาร และค่าการพยาบาล ไม่เกิน 2,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยนอก 700 บาท ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี  
โดย นาง จ. มีอาการปวดบวมเท้าขวาโดยไม่ทราบสาเหตุจนท าให้กล้ามเนื้ออักเสบทั้งร่างกาย ญาติได้น าส่งโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ นาง จ. ได้เข้าพักรักษาตัวโดยแจ้งแก่แพทย์ว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาเรื่องโรคทางกระดูก หรือเส้นประสาท  
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนออกจากโรงพยาบาล นาง จ. ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มอีก 30,000 บาท จึงมีความคิดที่จะซื้อ 
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ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพเพิ่มอีก 1 ฉบับ เพื่อไม่ต้องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มหากต้องเข้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลครั้งต่อไป 
 การให้ค าแนะน า ผู้เอาประกันภัยพึงระลึกอยู่เสมอว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่
การแสวงผลก าไร การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่ เกินจ านวนเงินที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากประสงค์จะท าการซื้อความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติมควรสอบถามบริษัท
ประกันวินาศภัยเดิมว่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเงื่อนไขในการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันควรจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครอง
ค่ารักษาจากการเจ็บป่วยกรณีใดได้บ้าง เป็นการคุ้มครองบางส่วนหรือเต็มจ านวน มีก าหนดเวลาขั้นต่ าที่จะไม่รับ
คุ้มครองในกรณีใดบ้างหรือไม่ หากมีข้อสงสัยในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันวินาศภัยที่มา
เสนอขาย หรือสอบถามกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง  
 
6. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.9 ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันอัคคีภัย โดยในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ขยายความคุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน
วงเงิน 20,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือ 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยรวม แล้วแต่จ านวนใด
จะมากกว่า ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ที่ 2,000,000 บาท เมื่อเกิดฝนตกหนักและมีลม
พายุแรงท าให้กิ่งไม้หักตกมาที่หลังคาท าให้มีรอยร้าว เมื่อฝนตกน้ าฝนไหลลงมาที่ฝ้า เพดาน วอลเปเปอร์ได้รับความ
เสียหาย ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้สินไหม เมื่อบริษัทได้รับเร่ืองดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการนัดหมายผู้เอาประกันเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยเข้าส ารวจความเสียหาย  
ซึ่งผู้เอาประกันได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการหาช่างมาประเมินค่าซ่อม ช่างซ่อมได้แจ้งราคาประเมินไว้  
1) ลอกวอลเปเปอร์ และติดต้ังบัว 3 ด้าน พร้อมค่าแรง 22,000 บาท 2) เปลี่ยนฝ้าภายใน สกัดผนังเก็บรอยร้าว
ภายนอกและภายใน ฉาบใหม่ ทาสี รวมค่าแรง 29,000 บาท และ 3) เปลี่ยนฝ้าชั้นบน พร้อมทาสีใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 
70,600 บาท ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่แน่ใจว่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ซื้อไว้จะให้ความคุ้มครองเต็มจ านวนที่เสนอไป
หรือไม่  
 การให้ค าแนะน า เมื่อบริษัทได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการประเมินความเสียหายแล้วนั้น บริษัทจ าเป็นต้องใช้
เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 5-7 วัน และน าเสนอให้ผู้เอาประกันภัยทราบและเห็นชอบในใบตกลงยอมรับค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทประกันภัยน าเสนอ ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ที่มีการประเมินสูงกว่าราคาที่เป็นจริง ซึ่งบริษัทประกันภัย
อาจพิจารณาลดค่าสินไหมทดแทนได้ 
 
7. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.10 ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของอาคารชุด ได้จัดท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ
บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในวงเงินเอาประกันภัย 160,000,000 บาท ประกอบด้วย อาคารชุดเอ และอาคารชุดบี  
ในวันเกิดเหตุได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักมีปริมาณน้ าฝนมาก และเอ่อล้นท่วมด้านหลังอาคารชุดบี และน้ าจากสวน 
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ได้ไหลท่วมระเบียงห้องชุดชั้นจี และไหลเข้าสู่ห้องชุดชั้นจี อีก 3 ห้อง ส่วนห้องชั้น 2 ห้องเลขที่ 4 น้ าฝนไหลลงท่อ
ระบายน้ าไม่ทันจงึเอ่อล้นไปท่วมพื้นในห้องดังกล่าว ท าให้พื้นห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องได้รับความเสียหาย 
นิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปที่บริษัทที่ท าประกันภัยไว้ แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน ลักษณะเช่นนี้จะให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าอย่างไร 
 การให้ค าแนะน า กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มิได้หมายความถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทุกกรณี ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจในข้อยกเว้น ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัย
แจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางและเงื่อนไขกรมธรรม์ความรับผิดในทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก
โดยก าหนดข้อยกเว้นว่า “กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก
หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ าท่วม ฯลฯ กรณีที่เกิดน้ าท่วมห้องชุดจึงเป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครอง 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยคือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552 
มาตรา 39 ที่บัญญัติให้เจ้าของอาคารชุดซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลอาคารชุด
แล้วนั้น ใช้สิทธิของเจ้าของร่วม มีอ านาจในการท าหน้าที่เป็นผู้จัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด 
รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องต่อเชื่อมกันทั้งทางโครงสร้าง
และทางกายภาพกับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของห้องชุดซึ่งมีจ านวนมากอาศัยในอาคารชุดเดียวกัน  
โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดทุกคนไม่สามารถแยกกรรมสิทธิ์ได้ กรณี
ดังกล่าวนี้มีรายละเอียดปรากฏในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 4/2553  
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2559 และประกาศ เรื่อง การก าหนดวิธีการน าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ เอกสารหลักฐาน 
ช่องทางการติดต่อ และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย  
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ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพเพิ่มอีก 1 ฉบับ เพื่อไม่ต้องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มหากต้องเข้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลครั้งต่อไป 
 การให้ค าแนะน า ผู้เอาประกันภัยพึงระลึกอยู่เสมอว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่
การแสวงผลก าไร การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่ เกินจ านวนเงินที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากประสงค์จะท าการซื้อความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติมควรสอบถามบริษัท
ประกันวินาศภัยเดิมว่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเงื่อนไขในการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันควรจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครอง
ค่ารักษาจากการเจ็บป่วยกรณีใดได้บ้าง เป็นการคุ้มครองบางส่วนหรือเต็มจ านวน มีก าหนดเวลาขั้นต่ าที่จะไม่รับ
คุ้มครองในกรณีใดบ้างหรือไม่ หากมีข้อสงสัยในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันวินาศภัยที่มา
เสนอขาย หรือสอบถามกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง  
 
6. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
  ตัวอย่างที่ 4.9 ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันอัคคีภัย โดยในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ขยายความคุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน
วงเงิน 20,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือ 5% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยรวม แล้วแต่จ านวนใด
จะมากกว่า ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ที่ 2,000,000 บาท เมื่อเกิดฝนตกหนักและมีลม
พายุแรงท าให้กิ่งไม้หักตกมาที่หลังคาท าให้มีรอยร้าว เมื่อฝนตกน้ าฝนไหลลงมาที่ฝ้า เพดาน วอลเปเปอร์ได้รับความ
เสียหาย ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้สินไหม เมื่อบริษัทได้รับเร่ืองดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการนัดหมายผู้เอาประกันเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยเข้าส ารวจความเสียหาย  
ซ่ึงผู้เอาประกันได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการหาช่างมาประเมินค่าซ่อม ช่างซ่อมได้แจ้งราคาประเมินไว้  
1) ลอกวอลเปเปอร์ และติดตั้งบัว 3 ด้าน พร้อมค่าแรง 22,000 บาท 2) เปลี่ยนฝ้าภายใน สกัดผนังเก็บรอยร้าว
ภายนอกและภายใน ฉาบใหม่ ทาสี รวมค่าแรง 29,000 บาท และ 3) เปลี่ยนฝ้าชั้นบน พร้อมทาสีใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 
70,600 บาท ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่แน่ใจว่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ซื้อไว้จะให้ความคุ้มครองเต็มจ านวนที่เสนอไป
หรือไม่  
 การให้ค าแนะน า เมื่อบริษัทได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการประเมินความเสียหายแล้วนั้น บริษัทจ าเป็นต้องใช้
เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 5-7 วัน และน าเสนอให้ผู้เอาประกันภัยทราบและเห็นชอบในใบตกลงยอมรับค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทประกันภัยน าเสนอ ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ที่มีการประเมินสูงกว่าราคาที่เป็นจริง ซึ่งบริษัทประกันภัย
อาจพิจารณาลดค่าสินไหมทดแทนได้ 
 
7. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) 
 ตัวอย่างที่ 4.10 ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของอาคารชุด ได้จัดท าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ
บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในวงเงินเอาประกันภัย 160,000,000 บาท ประกอบด้วย อาคารชุดเอ และอาคารชุดบี  
ในวันเกิดเหตุได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักมีปริมาณน้ าฝนมาก และเอ่อล้นท่วมด้านหลังอาคารชุดบี และน้ าจากสวน 
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ได้ไหลท่วมระเบียงห้องชุดชั้นจี และไหลเข้าสู่ห้องชุดชั้นจี อีก 3 ห้อง ส่วนห้องชั้น 2 ห้องเลขที่ 4 น้ าฝนไหลลงท่อ
ระบายน้ าไม่ทันจงึเอ่อล้นไปท่วมพื้นในห้องดังกล่าว ท าให้พื้นห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องได้รับความเสียหาย 
นิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปที่บริษัทที่ท าประกันภัยไว้ แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน ลักษณะเช่นนี้จะให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าอย่างไร 
 การให้ค าแนะน า กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มิได้หมายความถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทุกกรณี ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจในข้อยกเว้น ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัย
แจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางและเงื่อนไขกรมธรรม์ความรับผิดในทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก
โดยก าหนดข้อยกเว้นว่า “กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก
หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ าท่วม ฯลฯ กรณีที่เกิดน้ าท่วมห้องชุดจึงเป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครอง 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องระมัดระวังเรื่องกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยคือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552 
มาตรา 39 ที่บัญญัติให้เจ้าของอาคารชุดซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลอาคารชุด
แล้วนั้น ใช้สิทธิของเจ้าของร่วม มีอ านาจในการท าหน้าที่เป็นผู้จัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด 
รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องต่อเชื่อมกันทั้งทางโครงสร้าง
และทางกายภาพกับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของห้องชุดซึ่งมีจ านวนมากอาศัยในอาคารชุดเดียวกัน  
โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดทุกคนไม่สามารถแยกกรรมสิทธิ์ได้ กรณี
ดังกล่าวนี้มีรายละเอียดปรากฏในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 4/2553  
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2559 และประกาศ เรื่อง การก าหนดวิธีการน าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ เอกสารหลักฐาน 
ช่องทางการติดต่อ และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย  
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เรื่องที่ 4.7  
กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท า 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าความเข้าใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยเหมาะสมกับลูกค้าประเภทใด เพราะการให้ค าแนะน าที่ไม่ถูกต้องจะท าให้ลูกค้าไม่ได้รับความคุ้มครองที่ดี 
หรือหากเกิดการเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลูกค้าก็ไม่สามารถเรียกร้องได้ หรืออาจท าให้ลูกค้าช าระเบี้ย
ประกันภัยสูงเกินไป ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอย่าง
ถูกต้อง  
  ส าหรบัอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปอาจเป็นการยากที่ผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะทราบได้ว่าอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ตนเองได้รับจากผู้รับประกันภัยนั้นเหมาะสมหรือไม่ ตามปกติผู้ซื้อประกันวินาศภัยอาจจะเปรียบเทียบอัตราเบี้ย
ประกันภัยจากผู้รับประกันวินาศภัยหลายรายส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แต่อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เท่ากันนั้นไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองจะเท่ากันไปด้วย นอกจากนั้น ส าหรับการประกันวินาศภัย
ประเภทหนึ่งๆ ที่มีความคุ้มครองเหมือนกัน อาจจะมีจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่
แตกต่างกันได้ ซึ่งท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าจะมีจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ต่ ากว่าได้ ดังนั้น หากไม่ใช่การประกันวินาศภัยที่เป็นการประกันวินาศภัยภาคบังคับโดยกฎหมายซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องใช้เหมือนกันแล้ว ผู้ซื้อประกันภัย
จ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้หรือพึ่งพาบริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 
อันประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
เปรียบเทียบกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
แบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 ในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน ประเภทกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยไฟไหม้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะน าให้ผู้ขอเอา
ประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าสร้างใหม่
ตั้งแต่แรกในเวลาที่เอาประกันภัย โดยไม่ควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้สูงหรือต่ าเกินไป จะให้ประโยชน์สูงสุด
กับผู้เอาประกันภัยกรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหายสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เสมือนหนึ่งไม่เกิดเหตุ 
  การประกันภัยสูงกว่ามูลค่า (Over Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่า
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สินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยในส่วน  
ที่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินแท้จริงโดยเปล่าประโยชน์  
 การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่า (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่า
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะถือว่าผู้เอาประกันภัย
จะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ท าประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่า ท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหม
ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ค าว่า “การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Under 
Insurance)” เป็นเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายว่า สูงหรือต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ ถ้ามูลค่าที่แท้จริงนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส าหรับส่วนต่างนั้นเอง 
  หากผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยควร
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบถึงผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  ถ้าสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยมีมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ท าประกันภัย อยู่ที่ 1,000,000 บาท และผู้ขอ
เอาประกันภัยประสงค์จะท าประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขแทบมิได้แตกต่างกัน จึงขอกล่าวถึงรวมไปในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยส าหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้” 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไว้เพียงจ านวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเท่านั้น โดยมิได้แถลงมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ท าประกันภัยเอาไว้ด้วย 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน 
 ทีผู่้รับประกันภัย 
      จะชดใช้ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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เรื่องที่ 4.7  
กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้ค าแนะน าในการท า 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าความเข้าใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยเหมาะสมกับลูกค้าประเภทใด เพราะการให้ค าแนะน าที่ไม่ถูกต้องจะท าให้ลูกค้าไม่ได้รับความคุ้มครองที่ดี 
หรือหากเกิดการเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลูกค้าก็ไม่สามารถเรียกร้องได้ หรืออาจท าให้ลูกค้าช าระเบี้ย
ประกันภัยสูงเกินไป ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอย่าง
ถูกต้อง  
  ส าหรบัอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปอาจเป็นการยากที่ผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะทราบได้ว่าอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ตนเองได้รับจากผู้รับประกันภัยนั้นเหมาะสมหรือไม่ ตามปกติผู้ซื้อประกันวินาศภัยอาจจะเปรียบเทียบอัตราเบี้ย
ประกันภัยจากผู้รับประกันวินาศภัยหลายรายส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แต่อัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เท่ากันนั้นไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองจะเท่ากันไปด้วย นอกจากนั้น ส าหรับการประกันวินาศภัย
ประเภทหนึ่งๆ ที่มีความคุ้มครองเหมือนกัน อาจจะมีจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่
แตกต่างกันได้ ซึ่งท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าจะมีจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ต่ ากว่าได้ ดังนั้น หากไม่ใช่การประกันวินาศภัยที่เป็นการประกันวินาศภัยภาคบังคับโดยกฎหมายซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยทุกรายต้องใช้เหมือนกันแล้ว ผู้ซื้อประกันภัย
จ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้หรือพึ่งพาบริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 
อันประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
เปรียบเทียบกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
แบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 ในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน ประเภทกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยไฟไหม้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะน าให้ผู้ขอเอา
ประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าสร้างใหม่
ตั้งแต่แรกในเวลาที่เอาประกันภัย โดยไม่ควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้สูงหรือต่ าเกินไป จะให้ประโยชน์สูงสุด
กับผู้เอาประกันภัยกรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหายสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เสมือนหนึ่งไม่เกิดเหตุ 
  การประกันภัยสูงกว่ามูลค่า (Over Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่า
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-37 
 

สินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยในส่วน  
ที่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินแท้จริงโดยเปล่าประโยชน์  
 การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่า (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่า
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะถือว่าผู้เอาประกันภัย
จะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ท าประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่า ท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหม
ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ค าว่า “การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Under 
Insurance)” เป็นเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายว่า สูงหรือต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ ถ้ามูลค่าที่แท้จริงนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส าหรับส่วนต่างนั้นเอง 
  หากผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยควร
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบถึงผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  ถ้าสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยมีมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ท าประกันภัย อยู่ที่ 1,000,000 บาท และผู้ขอ
เอาประกันภัยประสงค์จะท าประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขแทบมิได้แตกต่างกัน จึงขอกล่าวถึงรวมไปในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยส าหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้” 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไว้เพียงจ านวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเท่านั้น โดยมิได้แถลงมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ท าประกันภัยเอาไว้ด้วย 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน 
 ทีผู่้รับประกันภัย 
      จะชดใช้ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  แนวทางในการวิเคราะห์ 
  แสดงตัวอย่างที่ 1 กับตัวอย่างที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบว่า เมื่อไฟไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายบางส่วนขึ้นแก่ 
สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันไป หากมูลค่าที่
แท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่มิใช่เป็นการเพิ่มเติม 
หรือการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้นแต่ประการใด 
  
 ตัวอย่างที่ 1  

จ านวนเงินเอาประกนัภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทา่เดิม    =  700,000 บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสตูร  

 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

        =  700,000 100,000
700,000

     

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอย่างที่ 2  
จ านวนเงินเอาประกนัภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่ทีแ่ท้จริงสูงขึ้น    =  1,000,000 บาท  

 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-39 
 

        =  700,000 100,000
1,000,000

    

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (70% ของ 100,000) =  70,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (30%) = 100,000 – 70,000 บาท 
      =  30,000 บาท  

 
 2. กรณีส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยค่อนข้างต่ า จึงมีเจตนารมณ์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ด้วยการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงไว้เป็นกรณีพิเศษว่า 
 “ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้ประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้มาใช้
บังคับ 

แต่หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้” คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 
  

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่า
สินไหมทดแทน 

แนวทางในการวิเคราะห์ ด้วยโจทย์เดียวกันกับข้างต้น ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันออกไปจากตัวอย่างที่ 2 หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องด้วยเงื่อนไขการก าหนดไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้ มาใช้บังคับ 
ส าหรับกรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน 
 ทีผู่้รับประกันภัย 
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  แนวทางในการวิเคราะห์ 
  แสดงตัวอย่างที่ 1 กับตัวอย่างที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบว่า เมื่อไฟไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายบางส่วนขึ้นแก่ 
สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันไป หากมูลค่าที่
แท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่มิใช่เป็นการเพิ่มเติม 
หรือการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้นแต่ประการใด 
  
 ตัวอย่างที่ 1  

จ านวนเงินเอาประกนัภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทา่เดิม    =  700,000 บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสตูร  

 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

        =  700,000 100,000
700,000

     

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอย่างที่ 2  
จ านวนเงินเอาประกนัภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่ทีแ่ท้จริงสูงขึ้น    =  1,000,000 บาท  

 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-39 
 

        =  700,000 100,000
1,000,000

    

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (70% ของ 100,000) =  70,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (30%) = 100,000 – 70,000 บาท 
      =  30,000 บาท  

 
 2. กรณีส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยค่อนข้างต่ า จึงมีเจตนารมณ์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ด้วยการก าหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงไว้เป็นกรณีพิเศษว่า 
 “ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้ประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้มาใช้
บังคับ 

แต่หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้” คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 
  

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณค่า
สินไหมทดแทน 

แนวทางในการวิเคราะห์ ด้วยโจทย์เดียวกันกับข้างต้น ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันออกไปจากตัวอย่างที่ 2 หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องด้วยเงื่อนไขการก าหนดไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้ มาใช้บังคับ 
ส าหรับกรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน 
 ทีผู่้รับประกันภัย 
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย โดยให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) 

 
ตัวอย่างที่ 3 
จ านวนเงินเอาประกันภัย   =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน  =    100,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%)  =  1,000,000 บาท  
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%)  =  (1,000,000 X 70%)  
        =   700,000 บาท  

 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

      =  700,000 100,000
700,000

    

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)    =  100,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)     =              0 บาท  

  
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้เงื่อนไขนี้ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสามารถเอ้ือประโยชน์ให้ได้อยู่บ้างส าหรับ
ความเสียหายบางส่วนดังตัวอย่างข้างต้น แต่หากเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วผู้เอาประกันภัยก็ยังมีภาระที่จะต้อง
รับผิดชอบเอง ส าหรับส่วนต่างเพิ่มสูงมากข้ึน ดังนี้ 
  

ตัวอย่างที่ 4 
จ านวนเงินเอาประกันภัย  =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจ านวนเงิน =  1,000,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%) =  1,000,000 บาท  
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%) = (1,000,000 X 70%) 
      =     700,000 บาท  
 
 
 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 
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 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร 

 
                   จ านวนเงนิเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 

 

       =  700,000 1,000,000
700,000

    

      = 1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย (70%)  =  700,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  (30%)  = 1,000,000 – 700,000 บาท  
      = 300,000 บาท 

 
 นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ขอเอาเประกันภัยได้ตระหนักก่อน
จะท าประกันภัย ควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงให้เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง จะท าให้ผู้เอา
ประกันภัยได้ประโยชน์สูงสุด 
 3.  กรณีส าหรับกรมธรรม์ประกันอคัคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่ที่แท้จริงได้ตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องกังวลถึงเงื่อนไข “การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
(Under Insurance)” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นที่กล่าวมาแล้วซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ส าหรับส่วนต่าง หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายสูงเกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ เนื่องจากได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่จะไม่น าเงื่อนไขดังกล่าวมาบังคับใช้ 
 การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้ มีลักษณะที่เรียกว่า “การประกันภัยความ
เสียหายส่วนแรก (First Loss Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 109) ให้ความหมายว่า 
หมายถึง “การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ 
ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้” กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ความเสียหายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้นั่นเอง 
 กรณีลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีตที่มิได้แถลงมูลค่าเต็มที่แท้จริง 1 ,000,000 บาท ณ วันที่ท า
ประกันภัย แต่ได้ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก 300, 000 บาทเอาไว้ ต่อมาถูกไฟไหม้ได้รับ
ความเสียหายบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท 
 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 
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ประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย โดยให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) 

 
ตัวอย่างที่ 3 
จ านวนเงินเอาประกันภัย   =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน  =    100,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%)  =  1,000,000 บาท  
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%)  =  (1,000,000 X 70%)  
        =   700,000 บาท  

 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร 

 
                   จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 
 

      =  700,000 100,000
700,000

    

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)    =  100,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)     =              0 บาท  

  
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้เงื่อนไขนี้ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสามารถเอ้ือประโยชน์ให้ได้อยู่บ้างส าหรับ
ความเสียหายบางส่วนดังตัวอย่างข้างต้น แต่หากเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วผู้เอาประกันภัยก็ยังมีภาระที่จะต้อง
รับผิดชอบเอง ส าหรับส่วนต่างเพิ่มสูงมากข้ึน ดังนี้ 
  

ตัวอย่างที่ 4 
จ านวนเงินเอาประกันภัย  =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจ านวนเงิน =  1,000,000 บาท  
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%) =  1,000,000 บาท  
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%) = (1,000,000 X 70%) 
      =     700,000 บาท  
 
 
 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 
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 ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร 

 
                   จ านวนเงนิเอาประกันภัย           
                                                           มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน  
         ณ เวลาที่เกดิความเสียหาย 

 

       =  700,000 1,000,000
700,000

    

      = 1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย (70%)  =  700,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  (30%)  = 1,000,000 – 700,000 บาท  
      = 300,000 บาท 

 
 นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ขอเอาเประกันภัยได้ตระหนักก่อน
จะท าประกันภัย ควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงให้เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง จะท าให้ผู้เอา
ประกันภัยได้ประโยชน์สูงสุด 
 3.  กรณีส าหรับกรมธรรม์ประกันอคัคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่ที่แท้จริงได้ตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องกังวลถึงเงื่อนไข “การประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
(Under Insurance)” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นที่กล่าวมาแล้วซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ส าหรับส่วนต่าง หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายสูงเกินกว่า
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ เนื่องจากได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่จะไม่น าเงื่อนไขดังกล่าวมาบังคับใช้ 
 การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้ มีลักษณะที่เรียกว่า “การประกันภัยความ
เสียหายส่วนแรก (First Loss Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 109) ให้ความหมายว่า 
หมายถึง “การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ 
ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้” กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ความเสียหายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้นั่นเอง 
 กรณีลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีตที่มิได้แถลงมูลค่าเต็มที่แท้จริง 1 ,000,000 บาท ณ วันที่ท า
ประกันภัย แต่ได้ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก 300, 000 บาทเอาไว้ ต่อมาถูกไฟไหม้ได้รับ
ความเสียหายบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท 
 
 

  ค่าสินไหมทดแทนท่ี 
ผู้รับประกันภยัจะชดใช้   

  มูลค่าความเสียหาย = 
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 แนวทางในการวิเคราะห์ 
 ตัวอย่างที่ 5  

มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)  =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก  =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน  =     100,000 บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม  =   1,000,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ =     100,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง =             0 บาท 

 
ตัวอย่างที่ 6  
มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่เต็มสูงขึ้น    =   1,200,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ   =     100,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง   =            0 บาท 

 
 จะเห็นได้ว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง  
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย โดยเฉพาะหากยิ่งเกิดความ
เสียหายโดยสิ้นเชิงขึ้นมา ยิ่งจะสร้างภาระให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วย ดังตัวอย่างที่ 7 และ 8 
ข้างล่างนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 7  
มูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจ านวนเงิน    =    1,000,000 บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม    =   1,000,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย   =      300,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (1,000,000 – 300,000)   =     700,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 8  
มูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =    1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจ านวนเงิน    =   1,000,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่เต็มสูงขึ้น    =   1,200,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย   =     300,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง   =    900,000 บาท 

 
 กรณีนี้ การก าหนดทุนประกันภัยแบบ First Loss Insurance การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น าเงื่อนไขหลัก
เฉลี่ยมาใช้ (Under Insurance และ Over Insurance) หากทรัพย์สินเสียหาย 100,000 บาท จ่าย 100,000 บาท 
หากทรัพย์สินเสียหายเกิน 300,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียง 300,000 บาท  
 โดยทั่วไปทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอาจมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้น หรือลดน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไปผู้เอา
ประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ 
เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ าตั้งแต่แรกนั้น แม้อาจท าให้ผู้เอ าประกันภัย
สามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับเบี้ยประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าเต็มที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น จะถือ
เป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตามเงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนน้อยลงไปอีก เนื่องด้วยจะต้องเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกันนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ย
ความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังในเงื่อนไขประกันภัย
ต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวประกอบกับตัวอย่างข้างต้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยจึงต้องทบทวนและปรับปรุงจ านวนเงินเอาประกันภัยให้
ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ส าหรับการท าประกันภัย  
  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็บไซต์ของส านักงาน 
คปภ. ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้
ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal. 
org/thai/value/value.php)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 แนวทางในการวิเคราะห์ 
 ตัวอย่างที่ 5  

มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)  =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก  =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน  =     100,000 บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม  =   1,000,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ =     100,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง =             0 บาท 

 
ตัวอย่างที่ 6  
มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางส่วนจ านวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่เต็มสูงขึ้น    =   1,200,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ   =     100,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง   =            0 บาท 

 
 จะเห็นได้ว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง  
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย โดยเฉพาะหากยิ่งเกิดความ
เสียหายโดยสิ้นเชิงขึ้นมา ยิ่งจะสร้างภาระให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วย ดังตัวอย่างที่ 7 และ 8 
ข้างล่างนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 7  
มูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =   1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจ านวนเงิน    =    1,000,000 บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม    =   1,000,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย   =      300,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (1,000,000 – 300,000)   =     700,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 8  
มูลค่าที่แท้จริง ณ วนัที่ท าประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)    =    1,000,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกนัภัยความเสียหายส่วนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจ านวนเงิน    =   1,000,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลคา่เต็มสูงขึ้น    =   1,200,000 บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสงูสุดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภัย   =     300,000 บาท 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง   =    900,000 บาท 

 
 กรณีนี้ การก าหนดทุนประกันภัยแบบ First Loss Insurance การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น าเงื่อนไขหลัก
เฉลี่ยมาใช้ (Under Insurance และ Over Insurance) หากทรัพย์สินเสียหาย 100,000 บาท จ่าย 100,000 บาท 
หากทรัพย์สินเสียหายเกิน 300,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียง 300,000 บาท  
 โดยทั่วไปทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอาจมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้น หรือลดน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไปผู้เอา
ประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ 
เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ าตั้งแต่แรกนั้น แม้อาจท าให้ผู้เอ าประกันภัย
สามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับเบี้ยประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าเต็มที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น จะถือ
เป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตามเงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนน้อยลงไปอีก เนื่องด้วยจะต้องเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกันนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ย
ความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังในเงื่อนไขประกันภัย
ต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวประกอบกับตัวอย่างข้างต้น 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยจึงต้องทบทวนและปรับปรุงจ านวนเงินเอาประกันภัยให้
ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ส าหรับการท าประกันภัย  
  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็บไซต์ของส านักงาน 
คปภ. ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้
ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal. 
org/thai/value/value.php)  
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