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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทําการพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอตออายุใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย  

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

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกนัวินาศภัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี 

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

ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย  ประธานคณะทาํงาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมนายหนาประกันภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวติและที่ปรึกษาการเงิน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสถาบนัประกันภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน      คณะทํางาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล     คณะทํางาน 
นางกรีทิพย มงคลชัยอรัญญา    คณะทํางาน 
นายเรืองวิทย นนัทาภิวัฒน     คณะทํางาน 
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ ์     คณะทํางาน 
นายอานนท โอภาสพิมลธรรม    คณะทํางาน 
นายวฒันา วงศวิเศษนพคุณ    คณะทํางาน 
ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย  คณะทํางาน 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย               นว. 1 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
1.2 หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
1.3 บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 
1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย 
1.5 กองทุนและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยได้โดยทั้งหมด  

มีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอน ส่งผลให้ประชาชนหรือธุรกิจต้องแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง ป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน จึงก่อให้เกิด
การประกันภัยขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน 

2. การประกันวินาศภัยใช้หลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) หลักส่วนได้เสียท่ี เอาประกันภัยได้ 2) หลัก
ความสุจริตอย่างยิ่ง 3) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4) หลักการรับช่วงสิทธิ 5) หลักการร่วมชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน และ 6) หลักเหตุใกล้ชิด 

3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งด้านการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ของผู้เอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

4. การประกันวินาศภัยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ แต่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ 
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

5. กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุนประกันวินาศภัยจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย 
ประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 5) สถาบันประกันภัยไทย 6) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และ 7) บริษัท ไทยอิน- 
ชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด 

 

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันวินาศภยั     1-3 
 

วัตถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได้  
3. อธิบายบทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 
4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได้ 
5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแต่ละประเภทได้ 
6. อธิบายกองทุนและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัยได้ 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้ยากแก่การคาดคะเนได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้าย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าว อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 
จากการกระท าของตนเอง หรือจากการกระท าของผู้อ่ืน ซึ่งย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบถึงตนเองได้เสมอ 

ปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเป็นล าดับ มีการประดิษฐ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย 
เป็นผลให้เกิดภยันตรายและความเสียหายต่างๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน การด าเนินชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเก่าก่อน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลั่งไหลเข้ามาแออัดในเมือง
หลวง ท าให้แนวโน้มภยันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมามีมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผู้ขับขี่เร่งรีบ 
ประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน   
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างตึกหรืออาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางแห่งมีสภาพแออัด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยขึ้น จึงส่งผลให้ทรัพย์สิน อาคาร
บ้านเรือน เกิดความเสียหายวงกว้าง รวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายก็จะประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย  

นอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุ์เช่นกัน มีการค้นพบโรคใหม่ๆ อยู่เสมอ โรคบาง
ชนิดในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ หากผู้ใดตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายเหล่านี้ ก็นับว่าเป็น
เคราะห์กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ส่วนในด้านธุรกิจ ผู้ด าเนินธุรกิจก็ยังต้องมีการเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในด้านของก าลังทรัพย์และก าลังคนล้วนแต่มีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องหาทางป้องกันการลงทุน
ไม่ให้เสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

ภยันตรายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะป้องกันความสูญเสียได้โดย
เด็ดขาด ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนท าการแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง การป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่มาของการประกันภัย
จนถึงปัจจุบัน 
 
1. ประวัติความเป็นมาของการประกันวินาศภัย 

ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการ
ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยอันจะเกิดจากทรัพย์สิน  
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,  
น. 23-25) แบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต  
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หลักการประกันภัยที่แท้จริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เป็นแนวความคิดของพ่อค้าชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่อาศัย
แม่น้ าแยงซีเกียงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆ ซึ่งจะต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พ่อค้าชาวจีนจึงน าสินค้า
ที่จะขนส่งเหล่านั้นใส่เรือไปหลายๆ ล าพร้อมกัน หากเรือล าใดเกิดวินาศจมลง ก็ยังมีสินค้าเหลืออยู่ในเรือล าอ่ืนส่งไปถึง
เมืองปลายทางได้อีก จึงไม่ท าให้ธุรกิจเหล่านั้นต้องหยุดชะงักหรือต้องเลิกกิจการไป “หลักการเช่นนี้ถือเป็นการ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คล้ายกับการประกันภัยในปัจจุบัน” เป็นอย่างมาก 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบาร์ด (The Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศอิตาลีเข้ามาตั้งถิ่นฐานท ามา
หากินในกรุงลอนดอน เป็นผู้ริเริ่มระบบการรับประกันภัยการขนส่งทางทะเลขึ้น กล่าวคือ พ่อค้านายทุนได้รวมตัวกัน
เพื่อกระจายการเสี่ยงภัยจากการสูญสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับพ่อค้านายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพ่อค้าหลายๆ คน ซึ่งหากเกิด
วินาศภัยทางทะเลขึ้นเขาเหล่านั้นก็จะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระการสูญสิ้นทุนรอนไปเพียงบางส่วน ท าให้สามารถ
ประกอบกิจการค้าต่อไปได้ โดยจะจ่ายเงินให้เมื่อเกิดภัยทางทะเลซึ่งท าความเสียหายกับเรือและสินค้าให้กับผู้เป็น
เจ้าของ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยประกันภัยจากเจ้าของเรือสินค้านั้น วิธีกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่ม
พ่อค้าที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระการสูญเสียซึ่งตกอยู่กับบุคคลคนเดียวไปยังบุคคลหลายคนนั้น นับเป็นการเร่ิมต้นของ
การประกันภัยทางทะเล อันเป็นผลส าคัญที่ส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น 

ตราบจนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลใช้บังคับในประเทศอิตาลี และอังกฤษ  
เป็นการวางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเลขึ้นใช้บังคับในตอนต้นศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นการ 
ติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าด้วยกันเองมักจะพบปะพูดคุยกิจการในร้านกาแฟต่างๆ ในกรุงลอนดอน ในบรรดา 
ร้านกาแฟเหล่านั้นร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ถนน Tower Street ก่อนจะย้ายไปถนน Lombard Street มีเจ้าของชื่อนายเอ็ดเวิด 
ลอยด์ (Mr. Lloyd Edward) ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จะมีพ่อค้าต่างๆ มาพบปะเจรจาการค้าในขณะดื่มกาแฟเป็นประจ า  
ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าที่ขนส่งทางเรือและพ่อค้าอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการผจญภัยทาง
ทะเล นายเอ็ดเวิด ลอยด์ ให้ความสนใจกับธุรกิจนี้มากเป็นพิเศษ จึงได้จัดหาข่าวสารเก่ียวกับการเดินเรือ สถิติของเรือ
แต่ละล า และความสามารถของเรือ รวมทั้งกัปตันเรือและลูกเรือที่ผ่านการผจญภัยในการเดินทางไกลในเส้นทางต่างๆ 
มาเสนอต่อพ่อค้า และผู้รับประกันภัยอยู่เสมอ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยได้ย้ายศูนย์กลางการประกันภัยมาที่ร้านกาแฟแห่งใหม่ของนายเอ็ดเวิด 
ลอยด์ (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1771 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด์ (Lloyd’s Insurance) การด าเนินธุรกิจของลอยด์ในขณะนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผ่านรัฐสภาของอังกฤษในปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบันที่ท าการของ Lloyd’s Insurance เป็นศูนย์กลางของธุรกิจประกันภัย 
สมาชิกของลอยด์ท าหน้าที่รับประกันภัยในนามของลอยด์ สมาคมผู้รับประกันภัยแบบลอยด์ (Lloyd’s Association) 
หรือลอยด์แห่งลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเป็นสถาบันประกันภัยที่มีความส าคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้ 
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เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้ยากแก่การคาดคะเนได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้าย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าว อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 
จากการกระท าของตนเอง หรือจากการกระท าของผู้อ่ืน ซึ่งย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบถึงตนเองได้เสมอ 

ปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเป็นล าดับ มีการประดิษฐ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย 
เป็นผลให้เกิดภยันตรายและความเสียหายต่างๆ มากขึ้นด้วยเช่นกัน การด าเนินชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเก่าก่อน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลั่งไหลเข้ามาแออัดในเมือง
หลวง ท าให้แนวโน้มภยันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมามีมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผู้ขับขี่เร่งรีบ 
ประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน   
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างตึกหรืออาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางแห่งมีสภาพแออัด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยขึ้น จึงส่งผลให้ทรัพย์สิน อาคาร
บ้านเรือน เกิดความเสียหายวงกว้าง รวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายก็จะประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย  

นอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุ์เช่นกัน มีการค้นพบโรคใหม่ๆ อยู่เสมอ โรคบาง
ชนิดในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ หากผู้ใดตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายเหล่านี้ ก็นับว่าเป็น
เคราะห์กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ส่วนในด้านธุรกิจ ผู้ด าเนินธุรกิจก็ยังต้องมีการเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในด้านของก าลังทรัพย์และก าลังคนล้วนแต่มีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องหาทางป้องกันการลงทุน
ไม่ให้เสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

ภยันตรายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะป้องกันความสูญเสียได้โดย
เด็ดขาด ภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนท าการแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง การป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่มาของการประกันภัย
จนถึงปัจจุบัน 
 
1. ประวัติความเป็นมาของการประกันวินาศภัย 

ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยนั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการ
ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยอันจะเกิดจากทรัพย์สิน  
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,  
น. 23-25) แบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต  
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หลักการประกันภัยที่แท้จริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เป็นแนวความคิดของพ่อค้าชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่อาศัย
แม่น้ าแยงซีเกียงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆ ซึ่งจะต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พ่อค้าชาวจีนจึงน าสินค้า
ที่จะขนส่งเหล่านั้นใส่เรือไปหลายๆ ล าพร้อมกัน หากเรือล าใดเกิดวินาศจมลง ก็ยังมีสินค้าเหลืออยู่ในเรือล าอ่ืนส่งไปถึง
เมืองปลายทางได้อีก จึงไม่ท าให้ธุรกิจเหล่านั้นต้องหยุดชะงักหรือต้องเลิกกิจการไป “หลักการเช่นนี้ถือเป็นการ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คล้ายกับการประกันภัยในปัจจุบัน” เป็นอย่างมาก 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบาร์ด (The Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศอิตาลีเข้ามาตั้งถิ่นฐานท ามา
หากินในกรุงลอนดอน เป็นผู้ริเริ่มระบบการรับประกันภัยการขนส่งทางทะเลขึ้น กล่าวคือ พ่อค้านายทุนได้รวมตัวกัน
เพื่อกระจายการเสี่ยงภัยจากการสูญสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับพ่อค้านายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพ่อค้าหลายๆ คน ซึ่งหากเกิด
วินาศภัยทางทะเลขึ้นเขาเหล่านั้นก็จะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระการสูญสิ้นทุนรอนไปเพียงบางส่วน ท าให้สามารถ
ประกอบกิจการค้าต่อไปได้ โดยจะจ่ายเงินให้เมื่อเกิดภัยทางทะเลซึ่งท าความเสียหายกับเรือและสินค้าให้กับผู้เป็น
เจ้าของ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยประกันภัยจากเจ้าของเรือสินค้านั้น วิธีกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่ม
พ่อค้าที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระการสูญเสียซึ่งตกอยู่กับบุคคลคนเดียวไปยังบุคคลหลายคนนั้น นับเป็นการเร่ิมต้นของ
การประกันภัยทางทะเล อันเป็นผลส าคัญที่ส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น 

ตราบจนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลใช้บังคับในประเทศอิตาลี และอังกฤษ  
เป็นการวางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเลขึ้นใช้บังคับในตอนต้นศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นการ 
ติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าด้วยกันเองมักจะพบปะพูดคุยกิจการในร้านกาแฟต่างๆ ในกรุงลอนดอน ในบรรดา 
ร้านกาแฟเหล่านั้นร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ถนน Tower Street ก่อนจะย้ายไปถนน Lombard Street มีเจ้าของชื่อนายเอ็ดเวิด 
ลอยด์ (Mr. Lloyd Edward) ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จะมีพ่อค้าต่างๆ มาพบปะเจรจาการค้าในขณะดื่มกาแฟเป็นประจ า  
ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าที่ขนส่งทางเรือและพ่อค้าอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการผจญภัยทาง
ทะเล นายเอ็ดเวิด ลอยด์ ให้ความสนใจกับธุรกิจนี้มากเป็นพิเศษ จึงได้จัดหาข่าวสารเก่ียวกับการเดินเรือ สถิติของเรือ
แต่ละล า และความสามารถของเรือ รวมทั้งกัปตันเรือและลูกเรือที่ผ่านการผจญภัยในการเดินทางไกลในเส้นทางต่างๆ 
มาเสนอต่อพ่อค้า และผู้รับประกันภัยอยู่เสมอ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยได้ย้ายศูนย์กลางการประกันภัยมาที่ร้านกาแฟแห่งใหม่ของนายเอ็ดเวิด 
ลอยด์ (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1771 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด์ (Lloyd’s Insurance) การด าเนินธุรกิจของลอยด์ในขณะนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผ่านรัฐสภาของอังกฤษในปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบันที่ท าการของ Lloyd’s Insurance เป็นศูนย์กลางของธุรกิจประกันภัย 
สมาชิกของลอยด์ท าหน้าที่รับประกันภัยในนามของลอยด์ สมาคมผู้รับประกันภัยแบบลอยด์ (Lloyd’s Association) 
หรือลอยด์แห่งลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเป็นสถาบันประกันภัยที่มีความส าคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้ 
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2. ค าศัพท์เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีค าศัพท์เฉพาะทั้งในส่วนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยต่อ ดังนั้น มี
ความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจค าศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นส าหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีค าศัพท์ประกันวินาศภัยจ านวนมาก จึงขอน ามาเฉพาะที่เป็นค าศัพท์พื้นฐานทั่วไปตามที่
ก าหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย
รายต่างๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกัน และบริหารจัดการให้มีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เป็นเงินได้ รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชน์หรือรายได้ 
 2.3 ผู้เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เข้าท าสัญญาประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจาก
ผู้รับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้ 
 2.4 ผู้เอาประกันภัยต่อ (Reinsured) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 2.5 ผู้รับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เม่ือมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น 
 2.6 ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ 
 2.7 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 
 2.8 ค าขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแบบค าขอเอา
ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นต่อผู้รับประกันภัยเพื่อขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะน าไปใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด 
 2.9 กรมธรรม์ประกันภัย (Policy) ค านี้มาจากภาษาอิตาลีว่า Polizza หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เช่น วัตถุที่เอา
ประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้ นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เช่น เจ้าของทรัพย์สิน ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามหรือผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งต่าง
จากการประกันภัยต่อที่ผู้รับประกันภัยต่อรับประกันภัยจากผู้รับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
 2.12  การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัย (ผู้รับประกันภัยต่อ) โอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
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3. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัย เป็นวิธีการจัดการด้านการเงินวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัย โดยมุ่งที่จะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิ ดต่อ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ต้องการเข้าร่วมในวิธีการนี้จะต้องจ่ายเงินกันคนละจ านวนหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงทีต่น
น ามาให้ผู้อ่ืนร่วมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกน ามารวมกันเป็นกองทุน และจัดสรรไปในการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 จะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัย มิได้เป็นการรับประกันภัยว่าภัยจะไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการช่วยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย (2549 , น.2) ได้ให้
ความหมายของ “การประกันภัย” ไว้ว่า การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” ท า
หน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” โดยสัญญาว่าเขาจะไม่ต้องรับความ
เดือดร้อนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของเขา โดยผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยตามจ านวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือ
อาจจะท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม โดยผู้รับประกันภัยจะได้รับเงินค่า
เบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยตามจ านวนที่ตกลงกัน  
 ซึ่งในเรื่องนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ได้บัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไว้ว่า “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้ 
เงินจ านวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย” 
 
4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยได้ทุกประเภท คงรับได้เพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกว่า “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้” (Insurable Risks) เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ 
 4.1 มีหน่วยของความเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับประกันภัย
ค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ถ้าหากมีหน่วย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เป็นจ านวนมากพอ ผู้รับประกันภัยก็จะสามารถ
ค านวณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแม่นย า ทั้งในแง่ของความถี่ และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
 4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของผู้เอาประกันภัย ถ้าหากผู้รับประกันภัยยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย
แล้ว อาจจะก่อให้เกิดภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันว่า สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย 
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2. ค าศัพท์เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีค าศัพท์เฉพาะทั้งในส่วนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยต่อ ดังนั้น มี
ความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจค าศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นส าหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีค าศัพท์ประกันวินาศภัยจ านวนมาก จึงขอน ามาเฉพาะที่เป็นค าศัพท์พื้นฐานทั่วไปตามที่
ก าหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย
รายต่างๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกัน และบริหารจัดการให้มีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เป็นเงินได้ รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชน์หรือรายได้ 
 2.3 ผู้เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เข้าท าสัญญาประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจาก
ผู้รับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้ 
 2.4 ผู้เอาประกันภัยต่อ (Reinsured) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 2.5 ผู้รับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เม่ือมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น 
 2.6 ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ 
 2.7 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 
 2.8 ค าขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแบบค าขอเอา
ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นต่อผู้รับประกันภัยเพื่อขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะน าไปใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด 
 2.9 กรมธรรม์ประกันภัย (Policy) ค านี้มาจากภาษาอิตาลีว่า Polizza หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เช่น วัตถุที่เอา
ประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้ นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เช่น เจ้าของทรัพย์สิน ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามหรือผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งต่าง
จากการประกันภัยต่อที่ผู้รับประกันภัยต่อรับประกันภัยจากผู้รับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
 2.12  การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัย (ผู้รับประกันภัยต่อ) โอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
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3. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัย เป็นวิธีการจัดการด้านการเงินวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัย โดยมุ่งที่จะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิ ดต่อ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ต้องการเข้าร่วมในวิธีการนี้จะต้องจ่ายเงินกันคนละจ านวนหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงทีต่น
น ามาให้ผู้อ่ืนร่วมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกน ามารวมกันเป็นกองทุน และจัดสรรไปในการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 จะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัย มิได้เป็นการรับประกันภัยว่าภัยจะไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการช่วยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย (2549 , น.2) ได้ให้
ความหมายของ “การประกันภัย” ไว้ว่า การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” ท า
หน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” โดยสัญญาว่าเขาจะไม่ต้องรับความ
เดือดร้อนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของเขา โดยผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยตามจ านวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือ
อาจจะท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม โดยผู้รับประกันภัยจะได้รับเงินค่า
เบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยตามจ านวนที่ตกลงกัน  
 ซึ่งในเรื่องนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ได้บัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไว้ว่า “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้ 
เงินจ านวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย” 
 
4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยได้ทุกประเภท คงรับได้เพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกว่า “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้” (Insurable Risks) เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ 
 4.1 มีหน่วยของความเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับประกันภัย
ค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ถ้าหากมีหน่วย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เป็นจ านวนมากพอ ผู้รับประกันภัยก็จะสามารถ
ค านวณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแม่นย า ทั้งในแง่ของความถี่ และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
 4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของผู้เอาประกันภัย ถ้าหากผู้รับประกันภัยยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย
แล้ว อาจจะก่อให้เกิดภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันว่า สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   17 2/28/2563 BE   9:07 PM



 

1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ผู้เอาประกันภัยอาจจะท าลายทรัพย์สินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย 
เช่น ผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ จึงน ารถยนต์ของตนเองไปท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 และต่อมาวางแผนร่วมกับบุคคลอ่ืนขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัย เป็นต้น  

4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยทราบว่าสาเหตุของความเสียหายนั้นเป็นสาเหตุที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และถ้าหากคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้แล้วจะเกิดความยุ่งยากใน
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอันมาก เพราะจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
และได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น หากไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง 
 4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย ภัยบางอย่างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในแต่
ละครั้งคิดเป็นเงินรวมกันจ านวนมหาศาลเกินกว่าก าลังของผู้รับประกันภัยแห่งเดียว หรือหลายแห่งรวมกันจะรับไว้ได้ 
เช่น ภัยสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ ย่อมถือว่าเป็นมหันตภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้
ทั้งหมด 
 4.5 ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ  ความเสี่ยงภัยที่
แท้จริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เสี่ยงภัยไม่อยากให้
เกิดขึ้น ไม่มีเจตนาท าให้เกิดเหตุการณ์ที่จะน ามาซึ่งความเสียหาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ น้ าท่วม ไฟไหม้ รถชน พายุ  
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งก าไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเข้าไปเสี่ยง โดยสร้างความเสี่ยงภัยขึ้นเองเพื่อหวังผลประโยชน์หรือก าไร และอาจจะขาดทุนหรือคุ้มทุนก็ได้ เช่น 
การซื้อหุ้น เป็นต้น นอกจากนั้นความเสี่ยงภัยควรเป็นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ (Particular Risk) ที่มีผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชน 
ไฟไหม้บ้าน การขโมยรถ การปล้นธนาคาร เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน (Fundamental Risk)  
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนจ านวนมาก 
เช่น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด แผ่นดินไหว น้ าท่วม สงคราม เป็นต้น 
 4.6 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องค านวณหรือประมาณได้  ผู้รับประกันภัยจะต้องค านวณ 
ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้เคียง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านี้มาค านวณเบี้ยประกันภัยให้พอเพียงส าหรับจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและมีเหลือเป็นเงินส ารองส าหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง 
 4.7 ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถน ามาเอาประกันภัย 
ได้นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในความเสี่ยงภัยนั้น กล่าวคือ หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยย่อมเสีย
ประโยชน์จากการเสียหายนั้น 
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5. ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
 ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัยมีอยู่ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 1) ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎว่าด้วยจ านวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความส าคัญต่อผู้รับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย 
และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 5.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ในทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น จะมีตัวเลขอยู่
ระหว่างศูนย์ (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่ก าหนดให้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 ก็คือไม่มีโอกาสที่
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ในทาง
ปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะน าทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการก าหนดค่าเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าความ
เสียหายทั้งหมดต่อปี จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายจากภัยต่อปี และจ านวนเงินความเสียหายต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการประมาณการดังกล่าว ถือเป็นการประมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทผู้รับประกันภัย 
เพราะฉะนั้น ค่าของความน่าจะเป็นที่ถือว่ามีโอกาสจะอยู่ระหว่างเลข 0 ถึง 1 เสมอ 
 5.2 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ยเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกัน ดังนั้น  
กฎของการเฉลี่ยจึงเป็นหลักส าคัญของการประกันภัย ถ้ามีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีจ านวนเท่าใดให้เฉลี่ยกันไประหว่าง
ผู้เสี่ยงภัย ซึ่งค่าความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของค่าเบี้ยประกันภัย หากผู้เสี่ยงภัยมีจ านวนน้อย การประกันภัย
ก็จะด าเนินไปได้ยาก ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แต่หากมีผู้ท าประกันภัยเป็นจ านวนมาก จะส่งผลให้ค่าเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่ าลง 
 5.3 กฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of large numbers) ราชบัณฑิตยสภา (2560 , น. 156) ได้ ให้
ความหมายของกฎว่าด้วยจ านวนมาก คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดจริงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับ
ประกันภัย 
 
6. หลักพ้ืนฐานในการก าหนดเบี้ยประกันภัย 
 ในการก าหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้ คือ 
 6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะน ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตต้องเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย และมีผลก าไร 
 6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 
Fairly Discriminatory 
 6.3 มีความสมเหตุสมผล (Reasonable) ผู้รับประกันภัยไม่ควรที่จะหาก าไรในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถใน
การขายด้วยว่า ถ้าอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในสภาพการแข่งขันทางราคาที่
รุนแรง 
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ผู้เอาประกันภัยอาจจะท าลายทรัพย์สินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย 
เช่น ผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ จึงน ารถยนต์ของตนเองไปท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 และต่อมาวางแผนร่วมกับบุคคลอ่ืนขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัย เป็นต้น  

4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยทราบว่าสาเหตุของความเสียหายนั้นเป็นสาเหตุที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และถ้าหากคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้แล้วจะเกิดความยุ่งยากใน
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอันมาก เพราะจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
และได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น หากไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง 
 4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย ภัยบางอย่างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในแต่
ละครั้งคิดเป็นเงินรวมกันจ านวนมหาศาลเกินกว่าก าลังของผู้รับประกันภัยแห่งเดียว หรือหลายแห่งรวมกันจะรับไว้ได้ 
เช่น ภัยสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ ย่อมถือว่าเป็นมหันตภัยที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้
ทั้งหมด 
 4.5 ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ  ความเสี่ยงภัยที่
แท้จริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เสี่ยงภัยไม่อยากให้
เกิดขึ้น ไม่มีเจตนาท าให้เกิดเหตุการณ์ที่จะน ามาซึ่งความเสียหาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ น้ าท่วม ไฟไหม้ รถชน พายุ  
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งก าไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเข้าไปเสี่ยง โดยสร้างความเสี่ยงภัยขึ้นเองเพื่อหวังผลประโยชน์หรือก าไร และอาจจะขาดทุนหรือคุ้มทุนก็ได้ เช่น 
การซื้อหุ้น เป็นต้น นอกจากนั้นความเสี่ยงภัยควรเป็นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ (Particular Risk) ที่มีผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชน 
ไฟไหม้บ้าน การขโมยรถ การปล้นธนาคาร เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน (Fundamental Risk)  
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนจ านวนมาก 
เช่น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด แผ่นดินไหว น้ าท่วม สงคราม เป็นต้น 
 4.6 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องค านวณหรือประมาณได้  ผู้รับประกันภัยจะต้องค านวณ 
ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้เคียง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านี้มาค านวณเบี้ยประกันภัยให้พอเพียงส าหรับจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและมีเหลือเป็นเงินส ารองส าหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง 
 4.7 ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถน ามาเอาประกันภัย 
ได้นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในความเสี่ยงภัยนั้น กล่าวคือ หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยย่อมเสีย
ประโยชน์จากการเสียหายนั้น 
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5. ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
 ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัยมีอยู่ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 1) ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎว่าด้วยจ านวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความส าคัญต่อผู้รับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย 
และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 5.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ในทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น จะมีตัวเลขอยู่
ระหว่างศูนย์ (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่ก าหนดให้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 ก็คือไม่มีโอกาสที่
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ในทาง
ปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะน าทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการก าหนดค่าเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าความ
เสียหายทั้งหมดต่อปี จ านวนคร้ังของการเกิดความเสียหายจากภัยต่อปี และจ านวนเงินความเสียหายต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการประมาณการดังกล่าว ถือเป็นการประมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทผู้รับประกันภัย 
เพราะฉะนั้น ค่าของความน่าจะเป็นที่ถือว่ามีโอกาสจะอยู่ระหว่างเลข 0 ถึง 1 เสมอ 
 5.2 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ยเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกัน ดังนั้น  
กฎของการเฉลี่ยจึงเป็นหลักส าคัญของการประกันภัย ถ้ามีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีจ านวนเท่าใดให้เฉลี่ยกันไประหว่าง
ผู้เสี่ยงภัย ซึ่งค่าความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของค่าเบี้ยประกันภัย หากผู้เสี่ยงภัยมีจ านวนน้อย การประกันภัย
ก็จะด าเนินไปได้ยาก ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แต่หากมีผู้ท าประกันภัยเป็นจ านวนมาก จะส่งผลให้ค่าเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่ าลง 
 5.3 กฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of large numbers) ราชบัณฑิตยสภา (2560 , น. 156) ได้ ให้
ความหมายของกฎว่าด้วยจ านวนมาก คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดจริงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับ
ประกันภัย 
 
6. หลักพ้ืนฐานในการก าหนดเบี้ยประกันภัย 
 ในการก าหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้ คือ 
 6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะน ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตต้องเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย และมีผลก าไร 
 6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 
Fairly Discriminatory 
 6.3 มีความสมเหตุสมผล (Reasonable) ผู้รับประกันภัยไม่ควรที่จะหาก าไรในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจ าเป็นต้องค านึงถึงความสามารถใน
การขายด้วยว่า ถ้าอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผู้ท าประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในสภาพการแข่งขันทางราคาที่
รุนแรง 
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  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะค านวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้  
   1) ความเสียหายแท้จริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งค านวณจากค่าความเป็นไปได้ในการเกิดวินาศภัยกับ
จ านวนความเสียหายโดยเฉลี่ยแต่ละคร้ัง 
   2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของผู้รับประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเอาประกันภัยต่อ เป็นต้น 
   3) เงินส ารองส าหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง รวมถึงก าไรที่คาดว่าจะได้รับจากการรับประกันภัย  
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เรื่องที่ 1.2  
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
   
  
 การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบด้วย 
 1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
 2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) 
 3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
 4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
 6. หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
 
1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
 หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลัก
ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชน์ตามกฎหมาย 
หรือความรับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ท าสัญญา หลักข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดทางศีลธรรมด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ 
 1.1 เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่ตน
ไม่มีความเกี่ยวข้อง ย่อมไม่ได้รับความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นถูกท าลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหายนั้น ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องเพราะเท่ากับอนุญาตให้มีการพนันในรูปแบบของสัญญาประกันภัย 
 1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายโดยจงใจ  หรือเจตนาของผู้เอาประกันภัย  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์อันใดในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว จะไม่ได้รับความเสียหายหาก
เกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์สินนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยจะหวงแหนและเสียดายไม่ยินยอมให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน 
 ดังนั้น ถ้าหากในระหว่างสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ การเสี่ยงภัยได้หมดไปหรือวัตถุที่เอาประกันภัยหมดไป
หรือได้มีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปให้ผู้อื่นแล้ว ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นก็จะหมดไปด้วย ซึ่งจะท าให้สัญญา
ประกันภัยนั้นไม่มีผลผูกพันกับผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นต่อไป 
 การพิจารณาว่าส่วนได้เสียอันใดเป็นส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้จะต้องประกอบด้วย 
  1) ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่ง
อาจเก่ียวข้องในฐานะผู้ทรงสิทธิ เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองเช่น ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝาก ผู้รับจ าน า 
เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงสิทธิในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์ ถ้าหากท าให้ทรัพย์นั้น  
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  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะค านวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้  
   1) ความเสียหายแท้จริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งค านวณจากค่าความเป็นไปได้ในการเกิดวินาศภัยกับ
จ านวนความเสียหายโดยเฉลี่ยแต่ละคร้ัง 
   2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของผู้รับประกันภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเอาประกันภัยต่อ เป็นต้น 
   3) เงินส ารองส าหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง รวมถึงก าไรที่คาดว่าจะได้รับจากการรับประกันภัย  
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เรื่องที่ 1.2  
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
   
  
 การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบด้วย 
 1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
 2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) 
 3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
 4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
 6. หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
 
1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
 หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลัก
ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชน์ตามกฎหมาย 
หรือความรับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ท าสัญญา หลักข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดทางศีลธรรมด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ 
 1.1 เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่ตน
ไม่มีความเกี่ยวข้อง ย่อมไม่ได้รับความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นถูกท าลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหายนั้น ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องเพราะเท่ากับอนุญาตให้มีการพนันในรูปแบบของสัญญาประกันภัย 
 1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายโดยจงใจ  หรือเจตนาของผู้เอาประกันภัย  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์อันใดในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว จะไม่ได้รับความเสียหายหาก
เกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์สินนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอา
ประกันภัยจะหวงแหนและเสียดายไม่ยินยอมให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน 
 ดังนั้น ถ้าหากในระหว่างสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ การเสี่ยงภัยได้หมดไปหรือวัตถุที่เอาประกันภัยหมดไป
หรือได้มีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปให้ผู้อื่นแล้ว ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นก็จะหมดไปด้วย ซึ่งจะท าให้สัญญา
ประกันภัยนั้นไม่มีผลผูกพันกับผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนั้นต่อไป 
 การพิจารณาว่าส่วนได้เสียอันใดเป็นส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้จะต้องประกอบด้วย 
  1) ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่ง
อาจเก่ียวข้องในฐานะผู้ทรงสิทธิ เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองเช่น ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝาก ผู้รับจ าน า 
เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงสิทธิในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์ ถ้าหากท าให้ทรัพย์นั้น  
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สูญหาย หรือเสียหายโดยความผิดของตนเอง ส่วนที่ไม่ใช่ในฐานะผู้ทรงสิทธิได้แก่ความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า การประกันภัยค้ าจุน  
  สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น อาจเป็นทรัพยสิทธิ ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เป็นต้น หรืออาจเป็น
บุคคลสิทธิก็ได้ เช่น การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด เป็นต้น  
  2) ความเสียหายนั้นจะต้องสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้  
 
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง 
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนมาเป็นปัจจัย 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย 
เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้ารับเสี่ยงภัยหรือไม่ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผู้เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยละเอียด เพื่อให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเข้ารับความเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยได้มากน้อยเพียงใด หรือควรจะก าหนด
เงื่อนไข หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ ามากน้อยเพียงใด หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
ผู้รับประกันภัยก็ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบไม่ได้ความเป็นธรรม 
 สาระส าคัญของหลักความสุจริตอย่างยิ่ง สามารถพิจารณาได้จากการเปิดเผยความจริงและการไม่แถลง
ข้อความเป็นเท็จ ดังนี้ 
 2.1 การเปิดเผยความจริง (Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบ 
ต่อความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบัง  
อ าพรางใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระส าคัญด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าสามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด  
และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หน้าที่เปิดเผยความจริง และไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ถือเป็น  
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดยไม่ต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้มีการเอา
ความเสี่ยงภัยของตนเองไปให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้น ความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย
มีอยู่อย่างไร ผู้เอาประกันภัยทราบฝ่ายเดียว ผู้รับประกันภัยไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัย
บางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้นๆ  
 ดังนั้น กรอบในการพิจารณาว่าอะไรเป็นสาระส าคัญที่ควรเปิดเผย เช่น มีการเสี่ยงภัยมากขึ้น มีเหตุจูงใจ
พิเศษกระตุ้นให้เอาประกันภัย ความจริงที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยรับผิดมากกว่าปกติ ความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะภัย
ทางศีลธรรม (Moral Hazard) หรือความจริงที่ผู้รับประกันภัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น ส่วนความจริงสาธารณะ
ที่ไม่ต้องเปิดเผย เช่น ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือเหตุผลควรจะรู้ ผู้รับประกันภัยสามารถสอบถามจากที่ใดๆ ได้  
เป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยยินยอมให้ผ่านไปโดยไม่ต้องสอบถาม ท าให้การเสี่ยงภัยน้อยลง หรือไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย 
โดยเหตุผลของเงื่อนไข เป็นต้น  

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันวินาศภยั     1-13 
 

 2.2 การไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ (Non Misrepresentation) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยเป็น 
ผู้สอบถาม และผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบข้อซักถามของผู้รับประกันภัยในขณะขอท าสัญญาประกันภัยให้ตรงกับ
ความเป็นจริง ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตามแต่กรณี 
 ประเด็นส าคัญต่อหลักความสุจริตอย่างยิ่ง จะเก่ียวข้องกับข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยความจริง ไม่
ปกปิดสาระส าคัญ รวมทั้งไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ทราบข้อมูล
ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผย 
ดังนั้น ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยในการขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของสัญญา (Material 
Fact) เท่านั้น หาใช่ข้อมูลโดยปกติทั่วไปซึ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนี้โดยปกติจะเป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยขอให้ผู้เอา
ประกันภัยแถลงในใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ประวัติความเสียหายที่ผ่านมาไม่ว่าจะได้มีการเอาประกันภัยหรือไม่ 
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัยที่ผ่านมา เป็นต้น  
 หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ซึ่งหมายความว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวจะสมบูรณ์  แต่ผู้รับประกันภัยสามารถบอกล้างสัญญา (แจ้งขอ
ยกเลิกสัญญา) ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องท าการบอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะ
บอกล้างได้ หรือภายใน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา 
 
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ท าประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ แต่ค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องไม่เกินจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้ 
 วัตถุประสงค์หลักของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง คือการท าให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับ
ความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้กลับสู่สภาพเดิมก่อนได้รับความเสียหาย แต่จะต้องไม่ดีไปกว่าเดิมหรือแย่ไป
กว่าเดิมซึ่งเป็นข้อที่ท าให้สัญญาประกันภัยแตกต่างจากสัญญาการพนันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้เอา
ประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพย์สินนั้นจะเป็นไปตามหลักการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะท าประกันภัยทรัพย์สินใน
มูลค่าที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องแบกรับส่วนต่างของความเสียหาย หรือที่เรียกว่าการเฉลี่ย
ความเสียหาย  
 การชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนก่อน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยมีวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สดุและ
ก่อให้เกิดสภาพคล่อง 
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สูญหาย หรือเสียหายโดยความผิดของตนเอง ส่วนที่ไม่ใช่ในฐานะผู้ทรงสิทธิได้แก่ความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า การประกันภัยค้ าจุน  
  สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น อาจเป็นทรัพยสิทธิ ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เป็นต้น หรืออาจเป็น
บุคคลสิทธิก็ได้ เช่น การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด เป็นต้น  
  2) ความเสียหายนั้นจะต้องสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้  
 
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง 
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนมาเป็นปัจจัย 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย 
เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้ารับเสี่ยงภัยหรือไม่ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผู้เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยละเอียด เพื่อให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเข้ารับความเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยได้มากน้อยเพียงใด หรือควรจะก าหนด
เงื่อนไข หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ ามากน้อยเพียงใด หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
ผู้รับประกันภัยก็ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบไม่ได้ความเป็นธรรม 
 สาระส าคัญของหลักความสุจริตอย่างยิ่ง สามารถพิจารณาได้จากการเปิดเผยความจริงและการไม่แถลง
ข้อความเป็นเท็จ ดังนี้ 
 2.1 การเปิดเผยความจริง (Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบ 
ต่อความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบัง  
อ าพรางใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระส าคัญด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าสามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด  
และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หน้าที่เปิดเผยความจริง และไม่ปกปิดสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ถือเป็น  
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดยไม่ต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้มีการเอา
ความเสี่ยงภัยของตนเองไปให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้น ความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย
มีอยู่อย่างไร ผู้เอาประกันภัยทราบฝ่ายเดียว ผู้รับประกันภัยไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัย
บางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้นๆ  
 ดังนั้น กรอบในการพิจารณาว่าอะไรเป็นสาระส าคัญที่ควรเปิดเผย เช่น มีการเสี่ยงภัยมากขึ้น มีเหตุจูงใจ
พิเศษกระตุ้นให้เอาประกันภัย ความจริงที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยรับผิดมากกว่าปกติ ความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะภัย
ทางศีลธรรม (Moral Hazard) หรือความจริงที่ผู้รับประกันภัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น ส่วนความจริงสาธารณะ
ที่ไม่ต้องเปิดเผย เช่น ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือเหตุผลควรจะรู้ ผู้รับประกันภัยสามารถสอบถามจากที่ใดๆ ได้  
เป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยยินยอมให้ผ่านไปโดยไม่ต้องสอบถาม ท าให้การเสี่ยงภัยน้อยลง หรือไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย 
โดยเหตุผลของเงื่อนไข เป็นต้น  
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 2.2 การไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ (Non Misrepresentation) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยเป็น 
ผู้สอบถาม และผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบข้อซักถามของผู้รับประกันภัยในขณะขอท าสัญญาประกันภัยให้ตรงกับ
ความเป็นจริง ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตามแต่กรณี 
 ประเด็นส าคัญต่อหลักความสุจริตอย่างยิ่ง จะเก่ียวข้องกับข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยความจริง ไม่
ปกปิดสาระส าคัญ รวมทั้งไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่ทราบข้อมูล
ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผย 
ดังนั้น ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยเปิดเผยในการขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของสัญญา (Material 
Fact) เท่านั้น หาใช่ข้อมูลโดยปกติทั่วไปซึ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนี้โดยปกติจะเป็นข้อมูลที่ผู้รับประกันภัยขอให้ผู้เอา
ประกันภัยแถลงในใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ประวัติความเสียหายที่ผ่านมาไม่ว่าจะได้มีการเอาประกันภัยหรือไม่ 
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัยที่ผ่านมา เป็นต้น  
 หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ซึ่งหมายความว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวจะสมบูรณ์  แต่ผู้รับประกันภัยสามารถบอกล้างสัญญา (แจ้งขอ
ยกเลิกสัญญา) ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องท าการบอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะ
บอกล้างได้ หรือภายใน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา 
 
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ท าประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ แต่ค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องไม่เกินจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้ 
 วัตถุประสงค์หลักของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง คือการท าให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับ
ความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้กลับสู่สภาพเดิมก่อนได้รับความเสียหาย แต่จะต้องไม่ดีไปกว่าเดิมหรือแย่ไป
กว่าเดิมซึ่งเป็นข้อที่ท าให้สัญญาประกันภัยแตกต่างจากสัญญาการพนันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้เอา
ประกันภัยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพย์สินนั้นจะเป็นไปตามหลักการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะท าประกันภัยทรัพย์สินใน
มูลค่าที่ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องแบกรับส่วนต่างของความเสียหาย หรือที่เรียกว่าการเฉลี่ย
ความเสียหาย  
 การชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนก่อน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยมีวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สดุและ
ก่อให้เกิดสภาพคล่อง 
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 3.2 การซ่อมแซม (Repair) วิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนและอยู่ ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
 3.3 การหาของมาทดแทน (Replacement) เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องหา
สิ่งที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มาทดแทนให้โดยไม่จ่ายเป็นตัวเงินให้ผู้เอา
ประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือไม่ซ่อมแซมให้ เพราะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเป็นทรัพย์สินที่โดยสภาพของ
การใช้สอยไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ วิธีนี้มักใช้กับสังหาริมทรัพย์ 
 3.4 การท าให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการท าให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระท าได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานนั้นขึ้นใหม่ เพื่อให้
โรงงานนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เป็นต้น 
 
4. หลักการรับช่วงสิทธิ 
 หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การก าหนดสิทธิของผู้รับประกันภัยว่าจะ
สามารถรับช่วงสิทธิทั้งปวงของผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกร้องเงินชดใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งกระท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้ เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว  
 วินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการ
กระท าของมนุษย์ และกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกระท าของมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า 
อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น แต่การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์
เท่านั้น การพิจารณาการรับช่วงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 4.1 วินาศภัยจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก 
 4.2 ผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว 
 4.3 ผู้รับประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย เท่าจ านวนที่ตนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 
 4.4 การเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย จะต้องไม่ท าให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาประกันภัย 
 จะเห็นได้ว่าหลักการรับช่วงสิทธิกับหลักการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามความเป็นจริงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้ต้องเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยส าคัญผิดว่า
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น ส าคัญว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับในขณะเกิดวินาศภัย ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วง
สิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปัญหาว่าอยู่ในความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยหรือไม่ เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเห็นว่าไม่อยู่ในความรับผิด ด้วยเหตุที่เกิดวินาศภัยไม่ตรงตาม เงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยตกลงจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ  
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ให้ผู้เอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผู้รับ
ประกันภัยก็จะรับช่วงสิทธิตามกฎหมายไม่ได้ 

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันวินาศภยั     1-15 
 

5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) เป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจาก
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักการรับช่วงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใช้กับการประกันภัยที่มี
ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในส่วนได้เสีย  
อันเดียวกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตาม
อัตราส่วนของสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับ ผู้รับประกันภัยรายใดที่ช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกว่าอัตราส่วนที่จะต้องจ่ายส าหรับวินาศภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกร้องส่วนที่
ตนจ่ายเกินอัตราส่วนของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ โดยการเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย 
 หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผู้เอาประกันภัยมีการท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย 
หรือมากกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจ านวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกว่าจ านวนมูลค่า
ทรัพย์สินนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ “ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะได้รับช าระค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศภัยจริงเท่านั้น” เพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้
ก าไรจากการประกันภัย และผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็ต้องชดใช้จ านวนค่าสินไหมทดแทนแบ่งตามอัตราส่วนมากน้อย
ตามจ านวนทุนประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้ 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 5.1 มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับ หรือมากกว่านั้น (Two or More Policies) ตามหลักสากลแล้วหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้รับประกันภัยทุกรายจะต้องเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนตามอัตราสว่นกับจ านวนทุน
ประกันภัยของแต่ละรายไม่ว่าจะรับประกันภัยไว้พร้อมกันหรือไม่ 
 ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคสาม ก าหนดไว้ว่าหากมีการท าสัญญา
ประกันภัยต่างวันกัน ให้ผู้รับประกันภัยรายแรกจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนจนกว่าจะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไม่ครบกับความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้รับประกันภัยรายต่อมาก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบความคุ้มครองของตน มีข้อสังเกตว่ากฎหมายไทยให้ใช้ค าว่าสัญญาประกันภัยไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย 
ดังนั้น จึงยึดเอาวันท าสัญญาประกันภัยเป็นหลัก ไม่ใช่วันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยในการตีความว่าผู้รับประกันภัย
รายใดต้องรับผิดชอบเป็นรายแรก 
 5.2 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) หมายถึง วินาศภัยที่ระบุให้
คุ้มครองในสัญญาประกันภัยทุกฉบับจะต้องเป็นวินาศภัยเดียวกัน เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง 
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 
ถึงแม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกันก็ตาม เป็นต้น 
 5.3 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นต้องคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้เอาประกันภัย (Same Interest) 
หมายถึง ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นอันเดียวกัน  
 5.4 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นคุ้มครองวัตถุที่ เอาประกันภัยเดียวกัน (Same Subject Matter of 
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยต้องเป็นวัตถุอันเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นการประกันภัยทรัพย์สิน
หรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย 
ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วย 
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 3.2 การซ่อมแซม (Repair) วิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนและอยู่ ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
 3.3 การหาของมาทดแทน (Replacement) เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องหา
สิ่งที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มาทดแทนให้โดยไม่จ่ายเป็นตัวเงินให้ผู้เอา
ประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือไม่ซ่อมแซมให้ เพราะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเป็นทรัพย์สินที่โดยสภาพของ
การใช้สอยไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ วิธีนี้มักใช้กับสังหาริมทรัพย์ 
 3.4 การท าให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการท าให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระท าได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานนั้นขึ้นใหม่ เพื่อให้
โรงงานนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เป็นต้น 
 
4. หลักการรับช่วงสิทธิ 
 หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การก าหนดสิทธิของผู้รับประกันภัยว่าจะ
สามารถรับช่วงสิทธิทั้งปวงของผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกร้องเงินชดใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งกระท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้ เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว  
 วินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการ
กระท าของมนุษย์ และกรณีที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการกระท าของมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า 
อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น แต่การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์
เท่านั้น การพิจารณาการรับช่วงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 4.1 วินาศภัยจะต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก 
 4.2 ผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว 
 4.3 ผู้รับประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย เท่าจ านวนที่ตนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 
 4.4 การเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย จะต้องไม่ท าให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาประกันภัย 
 จะเห็นได้ว่าหลักการรับช่วงสิทธิกับหลักการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามความเป็นจริงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้ต้องเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยส าคัญผิดว่า
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น ส าคัญว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับในขณะเกิดวินาศภัย ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วง
สิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปัญหาว่าอยู่ในความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยหรือไม่ เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเห็นว่าไม่อยู่ในความรับผิด ด้วยเหตุที่เกิดวินาศภัยไม่ตรงตาม เงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยตกลงจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ  
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ให้ผู้เอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผู้รับ
ประกันภัยก็จะรับช่วงสิทธิตามกฎหมายไม่ได้ 
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5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) เป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจาก
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักการรับช่วงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใช้กับการประกันภัยที่มี
ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในส่วนได้เสีย  
อันเดียวกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตาม
อัตราส่วนของสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับ ผู้รับประกันภัยรายใดที่ช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกว่าอัตราส่วนที่จะต้องจ่ายส าหรับวินาศภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกร้องส่วนที่
ตนจ่ายเกินอัตราส่วนของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ โดยการเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย 
 หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผู้เอาประกันภัยมีการท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย 
หรือมากกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจ านวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกว่าจ านวนมูลค่า
ทรัพย์สินนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ “ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะได้รับช าระค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศภัยจริงเท่านั้น” เพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้
ก าไรจากการประกันภัย และผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็ต้องชดใช้จ านวนค่าสินไหมทดแทนแบ่งตามอัตราส่วนมากน้อย
ตามจ านวนทุนประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้ 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 5.1 มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับ หรือมากกว่านั้น (Two or More Policies) ตามหลักสากลแล้วหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้รับประกันภัยทุกรายจะต้องเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนตามอัตราสว่นกับจ านวนทุน
ประกันภัยของแต่ละรายไม่ว่าจะรับประกันภัยไว้พร้อมกันหรือไม่ 
 ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคสาม ก าหนดไว้ว่าหากมีการท าสัญญา
ประกันภัยต่างวันกัน ให้ผู้รับประกันภัยรายแรกจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนจนกว่าจะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไม่ครบกับความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้รับประกันภัยรายต่อมาก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบความคุ้มครองของตน มีข้อสังเกตว่ากฎหมายไทยให้ใช้ค าว่าสัญญาประกันภัยไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย 
ดังนั้น จึงยึดเอาวันท าสัญญาประกันภัยเป็นหลัก ไม่ใช่วันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยในการตีความว่าผู้รับประกันภัย
รายใดต้องรับผิดชอบเป็นรายแรก 
 5.2 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) หมายถึง วินาศภัยที่ระบุให้
คุ้มครองในสัญญาประกันภัยทุกฉบับจะต้องเป็นวินาศภัยเดียวกัน เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง 
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน 
ถึงแม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกันก็ตาม เป็นต้น 
 5.3 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นต้องคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้เอาประกันภัย (Same Interest) 
หมายถึง ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นอันเดียวกัน  
 5.4 กรมธรรม์ประกันภัยนั้นคุ้มครองวัตถุที่ เอาประกันภัยเดียวกัน (Same Subject Matter of 
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยต้องเป็นวัตถุอันเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นการประกันภัยทรัพย์สิน
หรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย 
ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วย 
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 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย (All In Effect) กรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับนั้นจะต้องมีผลความคุ้มครองหรือมีผลบังคับได้ในขณะเกิดวินาศภัยข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะไม่น ามาใช้กับสัญญาประกันภัยบางประเภท เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะประกันภัยไว้กี่รายก็ตามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ท า
ไว้ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หรือตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากชีวิต หรืออวัยวะ
ของมนุษย์ไม่สามารถตีราคาได้ จึงไม่ถือว่าได้ส่วนเกินหรือก าไรจากสัญญาประกันภัยแต่อย่างใด 
 
6. หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด เป็น
หลักซึ่งก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกล้ชิดกับภัยที่ท า
ประกันภัยไว้ 
 เหตุใกล้ชิด คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเป็นผล
โดยตรงจากภัยที่ได้รับไว้ในสัญญาประกันภัย หลักการส าคัญประการหนึ่งของเหตุใกล้ชิดคือความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเป็นเหตุที่ใกล้ชิด หรือใกล้เคียงที่สุดกับภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาการ
ตีความค่อนข้างมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินจากวินาศภัยต่างๆ นั้น บ่อยครั้งที่ไม่เกิด
เหตุการณ์หรือสาเหตุเดียวแต่มักจะมีเหตุการณ์หรือสาเหตุอื่นมาแทรกซ้อน 
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เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมิใช่เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดภัยหรือเกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
หรือทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ แต่เป็นหลักประกันว่าหากเกิดภัย หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับสิ่งที่เอาประกันภัย
ไว้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระ หรือเป็นการเยียวยาให้กับบุคคลหรือธุรกิจได้ จึงส่งผลให้การประกันวินาศภัยมีการพัฒนาหรือมี
วิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แท้จริง จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ได้เป็นการแยกแต่ละประเภทของการประกันวินาศภัย แต่เป็น
การประกันวินาศภัยที่เน้นว่าผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีความประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยก็จะมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีรูปแบบกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยฉบับเดียวที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบครอบคลุมความคุ้มครองในทุกด้าน เช่น คุ้มครองทรัพย์สิน 
ความรับผิดตามกฎหมาย หรือชีวิตร่างกายในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยฉบับเดียวกัน 
 เมื่อประชาชนหรือภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ต้องการความมั่นคงในการด ารงชีวิตประจ าวัน ความมั่นคง
ทางการเงิน หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การประกันวินาศภัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดหรือบรรเทา
ความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
 
1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการน าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อก าหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น บทบาทที่ส าคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผู้ที่เก่ียวข้องจะมีความส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทต่อผู้เอาประกันภัย คือ การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สินแก่ผู้เอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผู้เอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทต่อสังคม เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม 
ท าให้เกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย (All In Effect) กรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับนั้นจะต้องมีผลความคุ้มครองหรือมีผลบังคับได้ในขณะเกิดวินาศภัยข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะไม่น ามาใช้กับสัญญาประกันภัยบางประเภท เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะประกันภัยไว้กี่รายก็ตามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ท า
ไว้ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หรือตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากชีวิต หรืออวัยวะ
ของมนุษย์ไม่สามารถตีราคาได้ จึงไม่ถือว่าได้ส่วนเกินหรือก าไรจากสัญญาประกันภัยแต่อย่างใด 
 
6. หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด เป็น
หลักซึ่งก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกล้ชิดกับภัยที่ท า
ประกันภัยไว้ 
 เหตุใกล้ชิด คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเป็นผล
โดยตรงจากภัยที่ได้รับไว้ในสัญญาประกันภัย หลักการส าคัญประการหนึ่งของเหตุใกล้ชิดคือความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเป็นเหตุที่ใกล้ชิด หรือใกล้เคียงที่สุดกับภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาการ
ตีความค่อนข้างมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินจากวินาศภัยต่างๆ นั้น บ่อยครั้งที่ไม่เกิด
เหตุการณ์หรือสาเหตุเดียวแต่มักจะมีเหตุการณ์หรือสาเหตุอื่นมาแทรกซ้อน 
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เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมิใช่เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดภัยหรือเกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย 
หรือทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ แต่เป็นหลักประกันว่าหากเกิดภัย หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับสิ่งที่เอาประกันภัย
ไว้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระ หรือเป็นการเยียวยาให้กับบุคคลหรือธุรกิจได้ จึงส่งผลให้การประกันวินาศภัยมีการพัฒนาหรือมี
วิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แท้จริง จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ได้เป็นการแยกแต่ละประเภทของการประกันวินาศภัย แต่เป็น
การประกันวินาศภัยที่เน้นว่าผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีความประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยก็จะมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีรูปแบบกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยฉบับเดียวที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบครอบคลุมความคุ้มครองในทุกด้าน เช่น คุ้มครองทรัพย์สิน 
ความรับผิดตามกฎหมาย หรือชีวิตร่างกายในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยฉบับเดียวกัน 
 เมื่อประชาชนหรือภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ต้องการความมั่นคงในการด ารงชีวิตประจ าวัน ความมั่นคง
ทางการเงิน หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การประกันวินาศภัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดหรือบรรเทา
ความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
 
1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการน าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อก าหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น บทบาทที่ส าคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผู้ที่เก่ียวข้องจะมีความส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทต่อผู้เอาประกันภัย คือ การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สินแก่ผู้เอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผู้เอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทต่อสังคม เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม 
ท าให้เกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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 1.3 บทบาทต่อเศรษฐกิจ เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของ
ประเทศเพื่อให้กู้ยืมไปลงทุนท าธุรกิจ หรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า ส าหรับธุรกิจที่ท าการประกันภัยก็จะ
ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้ ท าให้เกิดความมั่นคงในกิจการ 
 
2. ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในด้านบุคคลนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การประกันภัย นอกจากผู้เอาประกันภัยเองแล้ว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอ่ืนๆ ด้วย ส่วนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล 
และน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยจะกล่าวถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย 
  2.1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล 
   1) เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือได้รับ
บาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
   2) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถน าเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สร้าง หรือจัดการหาทรัพย์สินนั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ก็จะช่วยให้มีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทน  
ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเป็นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัย  
   3) สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในกรณีที่บุตรท าประกั น
สุขภาพให้กับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญญู) หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ท าประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถน าเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่เกิน 15,000 บาท ท้ังนี้ การประกันวินาศภัยท่ีสามารถน าเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้ประกอบด้วย 
    (1)  การประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  
    (2)  การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
    (3)  การประกันภัยโรคร้ายแรง 
    (4)  การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
  2.1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นภาคธุรกิจ 
   1) ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ 
    (1)  ในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการท าประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสม  
ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าธุรกิจจะสามารถด ารงอยู่ และด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การแปลงรูปค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเงิน  
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเงินแน่นอน ซึ่งก็คือ 
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจต้องจ่ายออกไปเป็นต้นทุนของการประกอบการ เป็นการท าให้ธุรกิจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง 
ที่แน่นอน และเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนธุรกิจ 
    (2)  เมื่อมีการท าประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ธุรกิจก็มีความมั่นคงไม่เกิดการ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันว่าธุรกิจจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว้ ท าให้มีเงินทุน
มาช่วยบรรเทาความเสียหาย และให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ 
    (3)  ธุรกิจสามารถใช้การประกันวินาศภัยเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้  
   2) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีการท าประกันวินาศภัยก็
เป็นการลดความเสี่ยงภัยในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
จากวินาศภัย จึงสามารถใช้เวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดผลก าไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้การทราบค่าใช้จ่ายในการท าประกันวินาศภัยอย่างแน่ชัดท าให้ธุรกิจสามารถ
บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 2.2 ประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.2.1 สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม การประกันวินาศภัยท าให้คนในสังคมได้รับความรู้สึกปลอดภัย
และมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าได้รับการเยียวยา เช่น กรณีการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ประสบภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรณีการ
ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะที่มีการท าประกันวินาศภัยไว้ บุคคลหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
ในการก่อสร้าง ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยดังกล่าว 
  2.2.2 เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยช่วยเก้ือกูลให้ธุรกิจ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกู้ยืมเงิน เช่น 
การให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ เป็นต้น เมื่อเกิดวินาศภัยต่อทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินในฐานะ
ผู้รับประโยชน์จากการประกันภัยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามส่วนได้เสียที่มีอยู่ 
  2.2.3 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1) การประกันวินาศภัย ถือเป็นการระดมเงินออมส าหรับประเทศรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยน าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้นสามัญ 
หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้ออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม อันเป็นการลดภาระในการที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น 
   2) การประกันวินาศภัยเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่รัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีหลัก 
ประกันจากการประกันภัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  
   3) การประกันวินาศภัยท าให้มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเข้ามาด าเนินการในตลาด ซึ่งมีความส าคัญ  
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจอื่นๆ ท าให้คนมีงานท าและครองชีพดีขึ้น 
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 1.3 บทบาทต่อเศรษฐกิจ เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของ
ประเทศเพื่อให้กู้ยืมไปลงทุนท าธุรกิจ หรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า ส าหรับธุรกิจที่ท าการประกันภัยก็จะ
ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้ ท าให้เกิดความมั่นคงในกิจการ 
 
2. ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในด้านบุคคลนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การประกันภัย นอกจากผู้เอาประกันภัยเองแล้ว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอ่ืนๆ ด้วย ส่วนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล 
และน าไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยจะกล่าวถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย 
  2.1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล 
   1) เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือได้รับ
บาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
   2) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถน าเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สร้าง หรือจัดการหาทรัพย์สินนั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ก็จะช่วยให้มีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทน  
ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเป็นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัย  
   3) สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในกรณีที่บุตรท าประกั น
สุขภาพให้กับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญญู) หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ท าประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถน าเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ การประกันวินาศภัยที่สามารถน าเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้ประกอบด้วย 
    (1)  การประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  
    (2)  การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
    (3)  การประกันภัยโรคร้ายแรง 
    (4)  การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
  2.1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นภาคธุรกิจ 
   1) ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ 
    (1)  ในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการท าประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสม  
ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าธุรกิจจะสามารถด ารงอยู่ และด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การแปลงรูปค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเงิน  
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเงินแน่นอน ซึ่งก็คือ 
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจต้องจ่ายออกไปเป็นต้นทุนของการประกอบการ เป็นการท าให้ธุรกิจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง 
ที่แน่นอน และเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนธุรกิจ 
    (2)  เมื่อมีการท าประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ธุรกิจก็มีความมั่นคงไม่เกิดการ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันว่าธุรกิจจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว้ ท าให้มีเงินทุน
มาช่วยบรรเทาความเสียหาย และให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ 
    (3)  ธุรกิจสามารถใช้การประกันวินาศภัยเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้  
   2) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจมีการท าประกันวินาศภัยก็
เป็นการลดความเสี่ยงภัยในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
จากวินาศภัย จึงสามารถใช้เวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดผลก าไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้การทราบค่าใช้จ่ายในการท าประกันวินาศภัยอย่างแน่ชัดท าให้ธุรกิจสามารถ
บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 2.2 ประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.2.1 สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม การประกันวินาศภัยท าให้คนในสังคมได้รับความรู้สึกปลอดภัย
และมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าได้รับการเยียวยา เช่น กรณีการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ประสบภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรณีการ
ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะที่มีการท าประกันวินาศภัยไว้ บุคคลหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
ในการก่อสร้าง ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยดังกล่าว 
  2.2.2 เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยช่วยเก้ือกูลให้ธุรกิจ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกู้ยืมเงิน เช่น 
การให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ เป็นต้น เมื่อเกิดวินาศภัยต่อทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินในฐานะ
ผู้รับประโยชน์จากการประกันภัยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามส่วนได้เสียที่มีอยู่ 
  2.2.3 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1) การประกันวินาศภัย ถือเป็นการระดมเงินออมส าหรับประเทศรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยน าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้นสามัญ 
หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้ออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม อันเป็นการลดภาระในการที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น 
   2) การประกันวินาศภัยเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่รัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีหลัก 
ประกันจากการประกันภัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  
   3) การประกันวินาศภัยท าให้มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเข้ามาด าเนินการในตลาด ซึ่งมีความส าคัญ  
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจอื่นๆ ท าให้คนมีงานท าและครองชีพดีขึ้น 
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เรื่องที่ 1.4  
ประเภทของการประกันวินาศภัย 
   
  

การแบ่งประเภทของการประกันวินาศภัย ท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้อิง โดยทั่วไปแบ่งเป็น
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะส าหรับผู้ เอาประกันภัยรายย่อย ที่เรียกว่า 
ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งในเร่ืองนี้จะได้อธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอย่างของกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายย่อยไว้ด้วย 
 
1. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย 

การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นหลัก 
ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมี 3 ประเภท คือ ส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิด ดังนั้นจึงแบ่งประเภทการประกันวินาศภัย
ตามวัตถุที่เอาประกันภัยได้ 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 การประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Insurance) เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความ
คุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น  

1.2 การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยท่ีให้ความ
คุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น 

1.3 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายทางการเงินของ
บุคคลภายนอก เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น  

 
2. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย 

การแบ่งการประกันภัยในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
2.1 ประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล

ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของ
ตนเอง 
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2.2 ประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองส าหรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก
เอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของธุรกิจของตนเอง 
 
3. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีการก าหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ซึ่ง
แต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลบางเร่ืองที่แตกต่างกัน เช่น เร่ืองการวางหลักทรัพย์ การก าหนดค่าบ าเหน็จ 
ค่าความเสี่ยงในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น โดยมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 25351 ได้ก าหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภทประกอบด้วย 
 3.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 3.2 การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) 
 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transpotation Insurance) 
 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น (นิยมเรียกว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือ 
Miscellaneous Insurance) 
 รายละเอียดการประกันวินาศภัยแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 3.1 การประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) เป็นการประกันภัยทรัพย์สินซึ่งในการ
ก าหนดความคุ้มครองเขียนแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น 
 ในการประกันอัคคีภัย มีการแบ่งประเภทการประกันภัยออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของ 
ผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ และการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย 
   3.1.1 การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ คือ การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ 
หรือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ
ต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เอา
ประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น ส าหรับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊ส
ที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจาก
แผ่นดินไหว นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ส าหรับความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พิเศษโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ าท่วม ภัยเนื่องจากน้ า ภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ 
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจลาจล ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน 
ภัยจากการกระท าอย่างป่าเถ่ือนหรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย เป็นต้น 
 

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 113 ตอนที่ 18ก, (3 มิถุนายน 2539), น.7-8. 
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เรื่องที่ 1.4  
ประเภทของการประกันวินาศภัย 
   
  

การแบ่งประเภทของการประกันวินาศภัย ท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้อิง โดยทั่วไปแบ่งเป็น
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะส าหรับผู้ เอาประกันภัยรายย่อย ที่เรียกว่า 
ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งในเร่ืองนี้จะได้อธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอย่างของกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายย่อยไว้ด้วย 
 
1. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย 

การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นหลัก 
ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมี 3 ประเภท คือ ส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิด ดังนั้นจึงแบ่งประเภทการประกันวินาศภัย
ตามวัตถุที่เอาประกันภัยได้ 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 การประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Insurance) เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความ
คุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันภัย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น  

1.2 การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความ
คุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น 

1.3 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย เป็นประเภทของการประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายทางการเงินของ
บุคคลภายนอก เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น  

 
2. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย 

การแบ่งการประกันภัยในลักษณะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
2.1 ประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล

ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของ
ตนเอง 
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2.2 ประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองส าหรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก
เอาประกันภัยได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของธุรกิจของตนเอง 
 
3. การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีการก าหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ซึ่ง
แต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลบางเร่ืองที่แตกต่างกัน เช่น เร่ืองการวางหลักทรัพย์ การก าหนดค่าบ าเหน็จ 
ค่าความเสี่ยงในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น โดยมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 25351 ได้ก าหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภทประกอบด้วย 
 3.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 3.2 การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) 
 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transpotation Insurance) 
 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น (นิยมเรียกว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือ 
Miscellaneous Insurance) 
 รายละเอียดการประกันวินาศภัยแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 3.1 การประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) เป็นการประกันภัยทรัพย์สินซึ่งในการ
ก าหนดความคุ้มครองเขียนแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น 
 ในการประกันอัคคีภัย มีการแบ่งประเภทการประกันภัยออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของ 
ผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ และการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย 
   3.1.1 การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ คือ การประกันอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบการ 
หรือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการ
ต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เอา
ประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น ส าหรับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊ส
ที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจาก
แผ่นดินไหว นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ส าหรับความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พิเศษโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ าท่วม ภัยเนื่องจากน้ า ภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ 
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจลาจล ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน 
ภัยจากการกระท าอย่างป่าเถ่ือนหรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย เป็นต้น 
 

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 113 ตอนที่ 18ก, (3 มิถุนายน 2539), น.7-8. 
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  3.1.2 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คือ การประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวส าหรับ  
อยู่อาศัย ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารย่อย โรงรถ ก าแพง รั้ว ประตู เป็นต้น 
รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมยกเว้นฐานรากและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัยไว้  
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องดนตรี ทรัพย์สินอ่ืนๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองหากได้รับความเสียหาย
เนื่องจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจาก
ฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชน
ของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวม  
น้ าท่วม) รวมถึงน้ าฝนที่ไหลผ่านช่องช ารุดของ ประตู หน้าต่าง วงกบ ช่องรับลม ช่องรับแสงสว่าง ไม่รวมถึง น้ าท่วม  
น้ าไหลบ่าจากทางน้ าภายนอก ท่อประปาใต้ดินที่อยู่ภายนอกอาคาร ระบบเครื่องพรมน้ าดับเพลิงหรือระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรือระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Automatic Sprinkle System) นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยยังได้ขยาย
ความคุ้มครองในส่วนของค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย
จากภัยข้างต้น และยังให้ความคุ้มครองรวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ าท่วม ภัยจากลูกเห็บ  
ภัยจากลมพายุ จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 
บาทต่อปี 
  นอกจากการประกันอัคคีภัยแล้ว ยังมีการประกันวินาศภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ เกี่ยวเนื่องจากการ
ประกันภัยอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(อธิบายอยู่ในหมวดการประกันภัยเบ็ดเตล็ด) ซึ่ง
เรียกว่า การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ให้ความคุ้มครองวัตถุเอาประกันภัยที่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แต่ไม่รวมถึงความคุ้มครองความสูญเสียทางธุรกิจ 
ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเกิดจาก
ที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้มีการท าประกันภั ยไว้ โดยปัจจุบัน
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 
   1) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้รับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการ  
อยู่อาศัย หรือภัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัย และเป็นผลให้ธุรกิจที่ด าเนินอยู่
ต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจ านวน
ความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเป็นผลของการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ 
   2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยได้รับ 
ความเสียหาย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและมิได้มีการระบุยกเว้น 
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เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้น าค่าสินไหมทดแทนมาด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 
อันจะส่งผลให้ความเสียหายในส่วนของการหยุดชะงักของธุรกิจลดลง  
   การประกันภัยนี้ประกอบด้วยความคุ้มครองเฉพาะแบบตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือก 
การก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่หลากหลาย เช่น แบบหลักเกณฑ์ผลต่าง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการสูญเสีย  
ก าไรขั้นต้น (Loss of Gross Profit) อันเนื่องมาจากการลดลงของยอดรายได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจ า (Standing Charge) เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนประจ าที่ธุรกิจยังต้องจ่ายให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานประจ า และภาระผูกพันทางการเงิน เป็นต้น 

  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกัน

อัคคีภัย) 
   (3)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  
    (4)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  
 3.2 การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) มี 2 ประเภท คือ  
  3.2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัย
ตามความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535 การประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” ก าหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัด
ให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของส านักพระราชวัง รถส าหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย การประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้ง
มากับรถ ส่งผลให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ได้รับการชดใช้และเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้น 
  3.2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของ
เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด เพื่อ
คุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก 
  ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เป็นมาตรฐาน แบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้  
   1) การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเภทอ่ืนๆ โดยให้ความคุ้มครอง 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอก คือ ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอา
ประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2  
 
 

2 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6 
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  3.1.2 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คือ การประกันอัคคีภัยส าหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวส าหรับ  
อยู่อาศัย ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารย่อย โรงรถ ก าแพง รั้ว ประตู เป็นต้น 
รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมยกเว้นฐานรากและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัยไว้  
ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื่องดนตรี ทรัพย์สินอ่ืนๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองหากได้รับความเสียหาย
เนื่องจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจาก
ฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชน
ของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวม  
น้ าท่วม) รวมถึงน้ าฝนที่ไหลผ่านช่องช ารุดของ ประตู หน้าต่าง วงกบ ช่องรับลม ช่องรับแสงสว่าง ไม่รวมถึง น้ าท่วม  
น้ าไหลบ่าจากทางน้ าภายนอก ท่อประปาใต้ดินที่อยู่ภายนอกอาคาร ระบบเครื่องพรมน้ าดับเพลิงหรือระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรือระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (Automatic Sprinkle System) นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยยังได้ขยาย
ความคุ้มครองในส่วนของค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย
จากภัยข้างต้น และยังให้ความคุ้มครองรวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ าท่วม ภัยจากลูกเห็บ  
ภัยจากลมพายุ จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 
บาทต่อปี 
  นอกจากการประกันอัคคีภัยแล้ว ยังมีการประกันวินาศภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ เกี่ยวเนื่องจากการ
ประกันภัยอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(อธิบายอยู่ในหมวดการประกันภัยเบ็ดเตล็ด) ซึ่ง
เรียกว่า การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ให้ความคุ้มครองวัตถุเอาประกันภัยที่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แต่ไม่รวมถึงความคุ้มครองความสูญเสียทางธุรกิจ 
ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเกิดจาก
ที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้มีการท าประกันภั ยไว้ โดยปัจจุบัน
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 
   1) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย ได้รับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการ  
อยู่อาศัย หรือภัยอ่ืนๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัย และเป็นผลให้ธุรกิจที่ด าเนินอยู่
ต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจ านวน
ความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริงอันเป็นผลของการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือได้รับผลกระทบ 
   2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองส าหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยได้รับ 
ความเสียหาย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและมิได้มีการระบุยกเว้น 
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เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้น าค่าสินไหมทดแทนมาด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 
อันจะส่งผลให้ความเสียหายในส่วนของการหยุดชะงักของธุรกิจลดลง  
   การประกันภัยนี้ประกอบด้วยความคุ้มครองเฉพาะแบบตามเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือก 
การก าหนดความคุ้มครองเฉพาะที่หลากหลาย เช่น แบบหลักเกณฑ์ผลต่าง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการสูญเสีย  
ก าไรขั้นต้น (Loss of Gross Profit) อันเนื่องมาจากการลดลงของยอดรายได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจ า (Standing Charge) เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนประจ าที่ธุรกิจยังต้องจ่ายให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานประจ า และภาระผูกพันทางการเงิน เป็นต้น 

  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกัน

อัคคีภัย) 
   (3)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  
    (4)  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  
 3.2 การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) มี 2 ประเภท คือ  
  3.2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัย
ตามความคุ้มครองที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  2535 การประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” ก าหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถ หรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัด
ให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของส านักพระราชวัง รถส าหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย การประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้ง
มากับรถ ส่งผลให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ได้รับการชดใช้และเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้น 
  3.2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของ
เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด เพื่อ
คุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก 
  ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เป็นมาตรฐาน แบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้  
   1) การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเภทอ่ืนๆ โดยให้ความคุ้มครอง 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอก คือ ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอา
ประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2  
 
 

2 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้วดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ของตัวรถยนต์ และ หมวดที่ 3 หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ที่เอาประกันภัยไว้เกิดจากอุบัติเหตุ  
   2) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความ
คุ้มครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ ความคุ้มครองความ
รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้
ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ของตัวรถยนต์  
   3) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครอง
ตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะ
เกิดความเสียหายใดๆ 
   4) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แต่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จ ากัดจ านวนเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังเท่านั้น  
   5) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แต่ให้
ความคุ้มครองเฉพาะภัยเท่านั้น ในปัจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ  
    แบบที่ 1 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 2+ ให้ความคุ้มครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น  
    แบบที่ 2 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้น จากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 3+ ให้ความคุ้มครองคล้ายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น 
   นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักในการประกันภัยท้ัง 5 ประเภทข้างต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายได้อีก 3 แบบ คือ  
   (1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ใน หรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย  
   (2)  ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารซึ่งอยู่
ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย  
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   (3)  การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะด าเนินการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึง
ที่สุด 
   ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน3 

  (1)  กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
  (2)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3 
  (3)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
  (4)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 
  (5)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) 

 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transportation Insurance) 
 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง่ (Marine and Transportation Insurance) เป็นการประกันวินาศภัย
ประเภทแรกของโลก และเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ โดยท าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ภาคธุรกิจ ผ่านการประกันภัยความเสียหายตัวเรือ และทรัพย์สิน หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล  
ซึ่งปัจจุบันได้ขยายขอบเขตของความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก และความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งด้วย  
  3.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) สามารถท าประกันภัยได้ตั้งแต่ขณะที่เรือยังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการต่อ จนกระทั่งต่อเสร็จแล้วและน าไปใช้ในการขนส่ง นอกจากนั้นเจ้าของเรือสามารถท า
ประกันภัยค่าระวาง (Freight) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสูญเสียค่าระวางรวมทั้งท าประกันภัยตู้คอนเทนเนอร์
ที่ใช้บรรจุตัวสินค้าได้อีกด้วย โดยการประกันภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือไม่ว่าจะเป็น 
เรือเดินทะเล หรือเรือที่เดินในน่านน้ าโฮเวอร์คราฟต์ อากาศยาน รวมถึงเครื่องใช้ในเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ (ราช-
บัณฑิตยสภา, 2560, น.133) เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก การกู้ซาก เป็นต้น ในการ
ประกันภัยตัวเรืออาจจะท าประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (Time Policy) และตามกรมธรรม์
ประกันภัยแบบก าหนดเป็นรายเที่ยวหรือเฉพาะเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะ (Voyage Policy) ทั้งนี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
มีเรือหลายล า สามารถท าประกันภัยเรือหลายล าในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy)  
  3.3.2 การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) การประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินที่
ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ ยวดยานพาหนะทางบก ที่เกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือล่ม เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลง
จากเรือ จนท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ได้ซื้อประกันภัยไว้ 

 
 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ดูเพิ่มเติม  https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8 
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หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ของตัวรถยนต์ และ หมวดที่ 3 หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ที่เอาประกันภัยไว้เกิดจากอุบัติเหตุ  
   2) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความ
คุ้มครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ ความคุ้มครองความ
รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้
ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครองตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ของตัวรถยนต์  
   3) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุ้มครองส่วนนี้ถือเป็นส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครอง
ตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะ
เกิดความเสียหายใดๆ 
   4) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แต่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จ ากัดจ านวนเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ังเท่านั้น  
   5) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แต่ให้
ความคุ้มครองเฉพาะภัยเท่านั้น ในปัจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ  
    แบบที่ 1 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 2+ ให้ความคุ้มครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น  
    แบบที่ 2 ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้น จากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
ว่า 3+ ให้ความคุ้มครองคล้ายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น 
   นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักในการประกันภัยท้ัง 5 ประเภทข้างต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายได้อีก 3 แบบ คือ  
   (1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ใน หรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย  
   (2)  ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารซึ่งอยู่
ในหรือก าลังขับขี่ หรือก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย  
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   (3)  การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะด าเนินการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลก าหนดจนกว่าคดีจะถึง
ที่สุด 
   ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบมาตรฐาน3 

  (1)  กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
  (2)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3 
  (3)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
  (4)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 
  (5)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) 

 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine and Transportation Insurance) 
 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง่ (Marine and Transportation Insurance) เป็นการประกันวินาศภัย
ประเภทแรกของโลก และเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ โดยท าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ภาคธุรกิจ ผ่านการประกันภัยความเสียหายตัวเรือ และทรัพย์สิน หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล  
ซึ่งปัจจุบันได้ขยายขอบเขตของความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก และความรับผิดของ
ผู้ประกอบการขนส่งด้วย  
  3.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) สามารถท าประกันภัยได้ตั้งแต่ขณะที่เรือยังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการต่อ จนกระทั่งต่อเสร็จแล้วและน าไปใช้ในการขนส่ง นอกจากนั้นเจ้าของเรือสามารถท า
ประกันภัยค่าระวาง (Freight) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสูญเสียค่าระวางรวมทั้งท าประกันภัยตู้คอนเทนเนอร์
ที่ใช้บรรจุตัวสินค้าได้อีกด้วย โดยการประกันภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือไม่ว่าจะเป็น 
เรือเดินทะเล หรือเรือที่เดินในน่านน้ าโฮเวอร์คราฟต์ อากาศยาน รวมถึงเครื่องใช้ในเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ (ราช-
บัณฑิตยสภา, 2560, น.133) เช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก การกู้ซาก เป็นต้น ในการ
ประกันภัยตัวเรืออาจจะท าประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบก าหนดเวลา (Time Policy) และตามกรมธรรม์
ประกันภัยแบบก าหนดเป็นรายเที่ยวหรือเฉพาะเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะ (Voyage Policy) ทั้งนี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
มีเรือหลายล า สามารถท าประกันภัยเรือหลายล าในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy)  
  3.3.2 การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) การประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินที่
ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ ยวดยานพาหนะทางบก ที่เกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือล่ม เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลง
จากเรือ จนท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ได้ซื้อประกันภัยไว้ 

 
 
 3 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ดูเพิ่มเติม  https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8 
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3.3.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพย์สินที่รับประกันภัยไว้ให้กับผู้เอาประกันภัย โดย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งทรัพย์สินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และค่า
กู้ภัยด้วย โดยปกติแล้วจะสามารถให้ความคุ้มครองได้ในทุกประเภทของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางน้ า โดยเรือ
ประเภทต่างๆ การขนส่งทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เป็นต้น 

3.3.4 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) ให้ความคุ้มครอง
ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของ
ได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขน  
ขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือ
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือส่งมอบ
ชักช้า ทั้งนี้หากเป็นการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองความรับผิด
จากการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสามารถขอขยายอาณาเขตความคุ้มครองได้ โดยบริษัทประกันภัยจะออก
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง จากการใช้ยานพาหนะขนส่ง
เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

3.3.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodel Transport 
Opera-tor’s Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
ส าหรับความสูญหายหรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่รับขนตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือความครอบครองของ ผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว และในฐานะ
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ ส าหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือ  
ส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือการท าละเมิดแก่ ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
หรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของลูกจ้าง และตัวแทนของผู้เอาประกันภัย และของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้าง และ
ตัวแทนของบุคคลอ่ืนนั้นด้วยซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทน หรือ  
ในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 

3.3.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider’s 
Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในส่วนของการขนส่ง การล าเลียง การเคลื่อนย้าย และกระจายสินค้าและ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการให้บริการโลจิสติกส์บางส่วนจะต้องท าในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผู้รับประกันภัยเองก็ต้องการ
ให้การประกอบการที่มีการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบใหม่ๆ มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว 
ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์
ทั้งหมด โดยความคุ้มครองแยกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
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1) ความรับผิดเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport) เป็นการคุ้มครองการขนส่งภายในประเทศ โดย
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าส าหรับของที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุ้มครองไปยังต่างประเทศได้ 

2) ความรับผิดเกี่ยวกับการเก็บสินค้าภายในโกดัง (Warehouse) เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นของตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

3) ความรับผิดจากการรับจ้างท าของ เป็นการคุ้มครองเฉพาะกิจกรรมที่ระบุให้ความคุ้มครองไว้ 
  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบบมาตรฐาน4  
  (1)  กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ 
  (2)  กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
  (3)  กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
  (4)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
  (5)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

 3.4 การประกันภัยประเภทอื่นๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่ในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเท่านั้น 
  3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัย โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก  
ซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวังทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินได้ ประกอบด้วยอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร วัตถุดิบ สต๊อกสินค้า ฯลฯ ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการก าหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่
เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัย
อ่ืน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  3.4.2 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับ 
   1) ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ 
ท าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน
เสียหาย เช่น บนพื้นส านักงานมีน้ าหก ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อลื่นล้มแขนหัก พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารท ากาแฟร้อน
หกรดแขนลูกค้าท าให้บาดเจ็บ หรือจะเป็นความบกพร่องของลิฟต์ท าให้ผู้ที่เข้าใช้ลิฟต์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟต์ขาด เป็นต้น ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
 
 
 4 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5 
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3.3.3 การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพย์สินที่รับประกันภัยไว้ให้กับผู้เอาประกันภัย โดย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งทรัพย์สินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และค่า
กู้ภัยด้วย โดยปกติแล้วจะสามารถให้ความคุ้มครองได้ในทุกประเภทของการขนส่ง เช่น การขนส่งทางน้ า โดยเรือ
ประเภทต่างๆ การขนส่งทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เป็นต้น 

3.3.4 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) ให้ความคุ้มครอง
ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของ
ได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการขน  
ขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือ
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือส่งมอบ
ชักช้า ทั้งนี้หากเป็นการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองความรับผิด
จากการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสามารถขอขยายอาณาเขตความคุ้มครองได้ โดยบริษัทประกันภัยจะออก
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนความรับผิดของผู้ขนส่ง จากการใช้ยานพาหนะขนส่ง
เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

3.3.5 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodel Transport 
Opera-tor’s Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
ส าหรับความสูญหายหรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่รับขนตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือความครอบครองของ ผู้เอาประกันภัยในฐานะดังกล่าว และในฐานะ
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ ส าหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือ  
ส่งมอบชักช้า อันเกิดจากการผิดสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือการท าละเมิดแก่ ผู้ตราส่ง หรือผู้รับตราส่ง 
หรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเกี่ยวกับของที่รับขน รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของลูกจ้าง และตัวแทนของผู้เอาประกันภัย และของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้าง และ
ตัวแทนของบุคคลอ่ืนนั้นด้วยซึ่งได้กระท าไปในทางการที่จ้าง หรือภายในขอบเขตแห่งอ านาจการเป็นตัวแทน หรือ  
ในกิจการที่ได้ใช้บริการนั้น 

3.3.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider’s 
Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในส่วนของการขนส่ง การล าเลียง การเคลื่อนย้าย และกระจายสินค้าและ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการให้บริการโลจิสติกส์บางส่วนจะต้องท าในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผู้รับประกันภัยเองก็ต้องการ
ให้การประกอบการที่มีการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบใหม่ๆ มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว 
ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์
ทั้งหมด โดยความคุ้มครองแยกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
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1) ความรับผิดเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport) เป็นการคุ้มครองการขนส่งภายในประเทศ โดย
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการส่งมอบชักช้าส าหรับของที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุ้มครองไปยังต่างประเทศได้ 

2) ความรับผิดเกี่ยวกับการเก็บสินค้าภายในโกดัง (Warehouse) เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นของตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

3) ความรับผิดจากการรับจ้างท าของ เป็นการคุ้มครองเฉพาะกิจกรรมที่ระบุให้ความคุ้มครองไว้ 
  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบบมาตรฐาน4  
  (1)  กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ 
  (2)  กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
  (3)  กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 
  (4)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง  
  (5)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

 3.4 การประกันภัยประเภทอื่นๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เป็นการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่ในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเท่านั้น 
  3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัย โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก  
ซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวังทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินได้ ประกอบด้วยอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร วัตถุดิบ สต๊อกสินค้า ฯลฯ ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการก าหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่
เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัย
อ่ืน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  3.4.2 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับ 
   1) ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดข้ึนจากการใช้สถานท่ีประกอบการ 
ท าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน
เสียหาย เช่น บนพื้นส านักงานมีน้ าหก ลูกค้าเดินเข้ามาติดต่อลื่นล้มแขนหัก พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารท ากาแฟร้อน
หกรดแขนลูกค้าท าให้บาดเจ็บ หรือจะเป็นความบกพร่องของลิฟต์ท าให้ผู้ที่เข้าใช้ลิฟต์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟต์ขาด เป็นต้น ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
 
 
 4 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5 
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   2) ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งท างานประจ า ณ 
สถานที่ประกอบการได้ก่อขึ้นในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ เช่น พนักงานฝ่ายการตลาดไป
พบลูกค้าขณะที่เข้าไปในส านักงานลูกค้าไปเดินชนโต๊ะท าให้แจกันที่ตั้งโชว์ไว้หล่นลงมาแตก หรือการที่พนักงานของ
บริษัทรับจ้างท าความสะอาดเข้ามาท าความสะอาดภายในส านักงานแห่งหนึ่งท าน้ าหกบนพื้นเป็นเหตุให้พนักงานใน
ส านักงานที่เดินเข้ามาลื่นล้มขาหัก เป็นต้น  
   ทั้งนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  
  3.4.3 การประกันภัยวิศวกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึง การประกันภัยวิศวกรรมที่ส าคัญ 3 ประเภท เช่น 
การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยเคร่ืองจักร และการประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract 
Works Insurance) เป็นการรวมเอาความคุ้มครองของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง 
(Contractor’s All Risks Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks 
Insurance) เข้าด้วยกัน โดยการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง 
“แบบสรรพภัย” ซึ่งสามารถขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดอันเกิดจากตัวงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งที่เอา
ประกันภัยไว้ได้ 
   การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
การตกแต่ง ต่อเติม การติดตั้ง หรือก าลังทดสอบเดินเครื่องตามสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมา เช่น อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สะพาน เข่ือน เครื่องจักร โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก โดยผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังและมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ าท่วม 
โจรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยด้วย 
   2) การประกันภัยเครื่องจักร คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้งานอยู่ หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อท าความสะอาด 
ปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือในระหว่างการด าเนินงาน หรือในระหว่างการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์ และเครื่องจักรได้  
ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องมาจากการหล่อ และการ
ใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือ
จากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความช านาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ า
ในหม้อน้ า การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยก าลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอ่ืนใด 
ซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
   3) การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้งานอยู่ภายในสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุ มาจาก
อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
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ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย โดยจัดแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวดความคุ้มครองย่อย 
หมวดที่หนึ่ง ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ หมวดที่สอง สื่อบันทึก และหมวดที่สาม ค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
  3.4.4 การประกันภัยอากาศยาน หรือการประกันภัยเครื่องบินแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
ประกันภัยเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ กับการประกันภัยเครื่องบินส่วนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีเงื่อนไข ความ
คุ้มครองกับข้อยกเว้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน โดยให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 คุ้มครองตัวเครื่องบิน ในระหว่างการน าเครื่องขึ้นหรือลง การบิน และการจอดอยู่บนพื้นดิน 
แบบสรรพภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
   ส่วนที่ 2 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้โดยสาร 
   ส่วนที่ 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เป็นผู้โดยสาร 
  ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวที่
อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
ของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัยครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือก าลังใช้งานอยู่ด้วย 
  3.4.5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย และถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้ายร่างกาย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงขั้นสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยส่วนใหญ่จะมี
ความคุ้มครองให้เลือก 2 แบบ คือ 
    -  แบบ อ.บ.1 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 
    -  แบบ อ.บ.2 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูด ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
   นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพ
ชั่วคราวบางส่วน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน การชดเชยรายได้ระหว่างการ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น และในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุเงื่อนไขยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครองได้ เช่น ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ความคุ้มครองการ
แข่งกีฬาอันตราย ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองการ
นัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล ความคุ้มครองการก่อการร้าย 
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม นอกจากนี้ในส่วนของการถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายสามารถจ ากัดวงเงิน
ความรับผิดได้  
   2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่คล้ายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุ 
โดยให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
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   2) ความรับผิดอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งท างานประจ า ณ 
สถานที่ประกอบการได้ก่อขึ้นในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ เช่น พนักงานฝ่ายการตลาดไป
พบลูกค้าขณะที่เข้าไปในส านักงานลูกค้าไปเดินชนโต๊ะท าให้แจกันที่ตั้งโชว์ไว้หล่นลงมาแตก หรือการที่พนักงานของ
บริษัทรับจ้างท าความสะอาดเข้ามาท าความสะอาดภายในส านักงานแห่งหนึ่งท าน้ าหกบนพื้นเป็นเหตุให้พนักงานใน
ส านักงานที่เดินเข้ามาลื่นล้มขาหัก เป็นต้น  
   ทั้งนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน  
  3.4.3 การประกันภัยวิศวกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึง การประกันภัยวิศวกรรมที่ส าคัญ 3 ประเภท เช่น 
การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยเคร่ืองจักร และการประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
   1) การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract 
Works Insurance) เป็นการรวมเอาความคุ้มครองของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง 
(Contractor’s All Risks Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks 
Insurance) เข้าด้วยกัน โดยการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง 
“แบบสรรพภัย” ซึ่งสามารถขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดอันเกิดจากตัวงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งที่เอา
ประกันภัยไว้ได้ 
   การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
การตกแต่ง ต่อเติม การติดตั้ง หรือก าลังทดสอบเดินเครื่องตามสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมา เช่น อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สะพาน เข่ือน เครื่องจักร โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก โดยผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังและมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ าท่วม 
โจรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยด้วย 
   2) การประกันภัยเครื่องจักร คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้งานอยู่ หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อท าความสะอาด 
ปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือในระหว่างการด าเนินงาน หรือในระหว่างการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์ และเครื่องจักรได้  
ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องมาจากการหล่อ และการ
ใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือ
จากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความช านาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ า
ในหม้อน้ า การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยก าลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอ่ืนใด 
ซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
   3) การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้งานอยู่ภายในสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุ มาจาก
อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
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ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย โดยจัดแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวดความคุ้มครองย่อย 
หมวดที่หนึ่ง ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ หมวดที่สอง สื่อบันทึก และหมวดที่สาม ค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
  3.4.4 การประกันภัยอากาศยาน หรือการประกันภัยเครื่องบินแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
ประกันภัยเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ กับการประกันภัยเครื่องบินส่วนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีเงื่อนไข ความ
คุ้มครองกับข้อยกเว้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน โดยให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 คุ้มครองตัวเครื่องบิน ในระหว่างการน าเครื่องขึ้นหรือลง การบิน และการจอดอยู่บนพื้นดิน 
แบบสรรพภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ทั้งมิได้อยู่ในข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
   ส่วนที่ 2 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้โดยสาร 
   ส่วนที่ 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เป็นผู้โดยสาร 
  ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวที่
อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
ของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัยครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือก าลังใช้งานอยู่ด้วย 
  3.4.5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย และถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้ายร่างกาย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงขั้นสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยส่วนใหญ่จะมี
ความคุ้มครองให้เลือก 2 แบบ คือ 
    -  แบบ อ.บ.1 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 
    -  แบบ อ.บ.2 คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง 
การพูด ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
   นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพ
ชั่วคราวบางส่วน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน การชดเชยรายได้ระหว่างการ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น และในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุเงื่อนไขยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครองได้ เช่น ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ความคุ้มครองการ
แข่งกีฬาอันตราย ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองการ
นัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล ความคุ้มครองการก่อการร้าย 
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม นอกจากนี้ในส่วนของการถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายสามารถจ ากัดวงเงิน
ความรับผิดได้  
   2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่คล้ายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุ 
โดยให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
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เดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเร่ิมต้น และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุ้มครอง
ให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่ง  
ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย และกรณีผู้เอา
ประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3.4.6 การประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่ เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ดังนี้  
   1) ผลประโยชน์ชดเชยส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับ
การพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและ
ค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 
   2) ผลประโยชน์ชดเชยส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการ
รักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้
เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศี รษะ ปวดท้อง  
เป็นต้น 
   3) ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
  3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
เช่น เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เป็นต้น ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ให้ความ
คุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ  
   1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย์ หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยด้วย โดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  
   2) แบบ จร. 2 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
รวมถึงการพยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามาด้วย 
   3) แบบ จร. 3 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์ หรือการพยายาม
ลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามาด้วย 
  3.4.8 การประกันภัยส าหรับเงิน คุ้มครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาท างาน เงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยนอกเวลาท างาน เงินภายนอกสถานที่
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เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภั ย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยและ
ความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น โดยภัยที่ให้ความคุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ 
   1) แบบ ปง.1 คุ้มครองเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระท าการดังกล่าว 
   2) แบบ ปง.2 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
   3) แบบ ปง.3 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ 
  3.4.9 การประกันภัยป้ายโฆษณา คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ถนนหรือบนตึกสูง ซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว้ อันมีสาเหตุมาจากความคุ้มครองที่ก าหนดไว้โดยรวมถึงความบกพร่อง 
ในการติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วย ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก 
  3.4.10  การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุ้มครองจากการประกันภัยต่างๆ 
มาเป็นแบบส าเร็จรูป เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือ
ฝึกหัด ได้แก่  
   1) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 
รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น จะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง 
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือก าลังใช้งานอยู่ด้วย เช่น ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกศีรษะแคดดี้ได้รับบาดเจ็บ  
ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกกระจกรถยนต์ของผู้เล่นคนอ่ืนแตก เป็นต้น 
   2) ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้เอาประกันภัยตีกอล์ฟเหวี่ยงไม้กอล์ฟถูกศีรษะตนเองแตก 
เป็นต้น 
   3) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ไม้กอล์ฟ 
ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ  
   4) รางวัลพิเศษส าหรับการท า “โฮล-อิน-วัน” ของผู้เอาประกันภัย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5 
   (1)  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
   (2)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  
   (3)  กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
  
 
 5 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว้ ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเร่ิมต้น และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุ้มครอง
ให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และด าเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่ง  
ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย และกรณีผู้เอา
ประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  3.4.6 การประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่ เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ดังนี้  
   1) ผลประโยชน์ชดเชยส าหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับ
การพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและ
ค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น 
   2) ผลประโยชน์ชดเชยส าหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์ส าหรับบริการเกี่ยวกับการ
รักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจ าอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้
เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศี รษะ ปวดท้อง  
เป็นต้น 
   3) ผลประโยชน์เพิ่มเติมอ่ืนๆ ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
  3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
เช่น เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เป็นต้น ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ให้ความ
คุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ  
   1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย์ หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยด้วย โดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  
   2) แบบ จร. 2 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 
รวมถึงการพยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามาด้วย 
   3) แบบ จร. 3 แบบความคุ้มครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์ หรือการพยายาม
ลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามาด้วย 
  3.4.8 การประกันภัยส าหรับเงิน คุ้มครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานท่ีเอาประกันภัยในเวลาท างาน เงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยนอกเวลาท างาน เงินภายนอกสถานที่
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เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภั ย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยและ
ความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น โดยภัยที่ให้ความคุ้มครองเลือกซื้อได้ 3 แบบ คือ 
   1) แบบ ปง.1 คุ้มครองเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระท าการดังกล่าว 
   2) แบบ ปง.2 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
   3) แบบ ปง.3 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ 
  3.4.9 การประกันภัยป้ายโฆษณา คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ถนนหรือบนตึกสูง ซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว้ อันมีสาเหตุมาจากความคุ้มครองที่ก าหนดไว้โดยรวมถึงความบกพร่อง 
ในการติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วย ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก 
  3.4.10  การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุ้มครองจากการประกันภัยต่างๆ 
มาเป็นแบบส าเร็จรูป เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือ
ฝึกหัด ได้แก่  
   1) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 
รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น จะต้องไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง 
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือจะต้องมิใช่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือก าลังใช้งานอยู่ด้วย เช่น ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกศีรษะแคดดี้ได้รับบาดเจ็บ  
ผู้เอาประกันภัยตีลูกกอล์ฟไปถูกกระจกรถยนต์ของผู้เล่นคนอ่ืนแตก เป็นต้น 
   2) ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้เอาประกันภัยตีกอล์ฟเหวี่ยงไม้กอล์ฟถูกศีรษะตนเองแตก 
เป็นต้น 
   3) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ไม้กอล์ฟ 
ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ  
   4) รางวัลพิเศษส าหรับการท า “โฮล-อิน-วัน” ของผู้เอาประกันภัย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

  ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5 
   (1)  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
   (2)  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  
   (3)  กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
  
 
 5 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว้ ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18  
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ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ภาพรวมของธุรกจิประกันวินาศภยั     1-33 
 

4. การประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เป็นการประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่าง
หลากหลายมากข้ึน  
 ไมโครอินชัวรันส์ (Micro Insurance) คือการประกันภัยที่ เหมาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย กรมธรรม์
ประกันภัยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก การรับประกันภัยจึงต้องมีต้นทุนการด าเนินการที่ต่ าด้วย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น จึงมีออกใบรับรองการประกันภัยแทนกรมธรรม์ประกันภัย และขยายช่องทางการ
จ าหน่ายที่หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และผ่านร้าน
สะดวกซื้อที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลด้วย 
 4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ยังคงเป็นไปตามหลักการประกันภัย 
(Insurance principles) ไมโครอินซัวรันส์ใช้พื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยจะได้เป็นค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะส าคัญ
ของไมโครอินชัวรันส์ คือ 
  1) การเข้าถึง (Accessibility) กลุ่มเป้าหมายของไมโครอินชัวรันส์ คือกลุ่มผู้มีรายได้ต่ าและรายได้ 
ไม่คงที่ จึงไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมได้  
  2) ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย (Affordability) ค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอยู่ 
ในระดับไม่สูงมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ 
  3) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เนื่องจากกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีลักษณะความ
ต้องการคล้ายๆ กัน การออกผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ จึงต้องออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มความ
ต้องการนั้นๆ เช่น ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต้องเหมาะสมกับกระแสรายได้ที่ไม่สม่ าเสมอของผู้เอาประกันภัย  
  4) ความง่าย (Simplicity) องค์ประกอบของไมโครอินชัวรันส์ ต้องเข้าใจง่ายทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการ
จัดการกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นท าให้เข้าใจและยอมรับได้ง่าย 
 4.2 ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อยฉบับมาตรฐาน  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อย  
(ไมโครอินชัวรันส์) มีอยู่หลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้ 
  4.2.1 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ส าหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ รวมถึง ค่าชดเชยการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย 
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(15) กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
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(26) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว ส าหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าทดแทนเต็มจ านวนเงิน

เอาประกันภัย 
(27) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว ส าหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือน 
(28) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีช าระเบี้ยรายปี) แบบอัตโนมัติ (File and Use) 
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4. การประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
 ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เป็นการประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่าง
หลากหลายมากข้ึน  
 ไมโครอินชัวรันส์ (Micro Insurance) คือการประกันภัยที่ เหมาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย กรมธรรม์
ประกันภัยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก การรับประกันภัยจึงต้องมีต้นทุนการด าเนินการที่ต่ าด้วย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น จึงมีออกใบรับรองการประกันภัยแทนกรมธรรม์ประกันภัย และขยายช่องทางการ
จ าหน่ายที่หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และผ่านร้าน
สะดวกซื้อที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลด้วย 
 4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ยังคงเป็นไปตามหลักการประกันภัย 
(Insurance principles) ไมโครอินซัวรันส์ใช้พื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยจะได้เป็นค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะส าคัญ
ของไมโครอินชัวรันส์ คือ 
  1) การเข้าถึง (Accessibility) กลุ่มเป้าหมายของไมโครอินชัวรันส์ คือกลุ่มผู้มีรายได้ต่ าและรายได้ 
ไม่คงที่ จึงไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมได้  
  2) ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย (Affordability) ค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอยู่ 
ในระดับไม่สูงมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ 
  3) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เนื่องจากกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีลักษณะความ
ต้องการคล้ายๆ กัน การออกผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ จึงต้องออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มความ
ต้องการนั้นๆ เช่น ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต้องเหมาะสมกับกระแสรายได้ที่ไม่สม่ าเสมอของผู้เอาประกันภัย  
  4) ความง่าย (Simplicity) องค์ประกอบของไมโครอินชัวรันส์ ต้องเข้าใจง่ายทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการ
จัดการกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นท าให้เข้าใจและยอมรับได้ง่าย 
 4.2 ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อยฉบับมาตรฐาน  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อย  
(ไมโครอินชัวรันส์) มีอยู่หลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้ 
  4.2.1 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ส าหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ รวมถึง ค่าชดเชยการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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450 บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 52 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 
  4.2.2 กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการน าระบบประกันภัย
เข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่ายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ  
  4.2.3 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมส่งเสริมการเกษตร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยข้าวในส่วนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วน
ให้แก่เกษตรกรที่ท าประกันภัย อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายที่จะด าเนินโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีส าหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ให้ความคุ้มครอง 6 ภัย ได้แก่ ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้ าท่วมหรือ 
ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้  
ในวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ในส่วนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ให้ความ
คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยก าหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยโครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี  
จนเมื่อปี 2560 มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท  
  4.2.4 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากท่ัวราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเส่ียงและ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากเข้าใจและเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เร่ืองให้ใช้แบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโคร - 
อินชัวรันส์) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ค่าเช่า  
ที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี และก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ต่อปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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  4.2.5 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ด้วย ปี 2559 
เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และต่อมา
มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยคนพิการ (ไมโคร อินชัวรันส์) พร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของ
ค่าชดเชยรายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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450 บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 52 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 
  4.2.2 กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการน าระบบประกันภัย
เข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่ายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ  
  4.2.3 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมส่งเสริมการเกษตร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยข้าวในส่วนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วน
ให้แก่เกษตรกรที่ท าประกันภัย อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายที่จะด าเนินโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีส าหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ให้ความคุ้มครอง 6 ภัย ได้แก่ ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้ าท่วมหรือ 
ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้  
ในวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ในส่วนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ให้ความ
คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยก าหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยโครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี  
จนเมื่อปี 2560 มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท  
  4.2.4 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากเข้าใจและเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดท ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เร่ืองให้ใช้แบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโคร - 
อินชัวรันส์) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ค่าเช่า  
ที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี และก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ต่อปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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  4.2.5 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ด้วย ปี 2559 
เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และต่อมา
มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยคนพิการ (ไมโคร อินชัวรันส์) พร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของ
ค่าชดเชยรายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และช่วยให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ได้รับการยอมรับและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
 
1. กองทุน 

กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายก าหนดประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน
ประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

1.1 กองทุนประกันวินาศภัย “กองทุนประกันวินาศภัย” (Non-Life Insurance Fund) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ 

กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้บริหารงานโดยคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน โดยบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ 2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบด้วย 

1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของส านักงาน คปภ. 
2) เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ) 
3) เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3 
4) เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4 
5) เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ แล้ว 
6) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้มอบให้ 
7) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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1.2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” (Road Victims Protection Fund) เกิดขึ้น
พร้อมกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหลักการและเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติ เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความ
เสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน 
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน และทันท่วงทีสมควร
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้อง
ห่วงกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่  
ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิต หรือ 
ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัยหรือส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และทายาท 

 1.2.1 วัตถุประสงค์การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ได้แก่ 
  1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความ

เสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน 
  2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหาย 

และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างแน่นอน และทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแต่ผู้ประสบภัย 

  3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของ
ผู้ประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 
และครอบครัวแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

 ส าหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” คือ เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทส าหรับค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ 
และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย 
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 ปัจจุบันส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แห่ง ได้แก่ ส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การ
บริหารจัดการส่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1) จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แห่ง พระราช -

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และช่วยให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ได้รับการยอมรับและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
 
1. กองทุน 

กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายก าหนดประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน
ประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

1.1 กองทุนประกันวินาศภัย “กองทุนประกันวินาศภัย” (Non-Life Insurance Fund) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ 

กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้บริหารงานโดยคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน โดยบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ 2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบด้วย 

1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของส านักงาน คปภ. 
2) เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ) 
3) เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3 
4) เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4 
5) เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ แล้ว 
6) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้มอบให้ 
7) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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1.2 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” (Road Victims Protection Fund) เกิดขึ้น
พร้อมกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหลักการและเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติ เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความ
เสียหายที่ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน 
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน และทันท่วงทีสมควร
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
ร่างกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ให้ได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้อง
ห่วงกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่  
ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีบาดเจ็บ ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิต หรือ 
ค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ ในกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัยหรือส านักงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และทายาท 

 1.2.1 วัตถุประสงค์การตรา “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ได้แก่ 
  1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความ

เสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน 
  2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหาย 

และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างแน่นอน และทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแต่ผู้ประสบภัย 

  3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของ
ผู้ประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 
และครอบครัวแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

 ส าหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” คือ เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทส าหรับค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ 
และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย 
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ และเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 ปัจจุบันส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แห่ง ได้แก่ ส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การ
บริหารจัดการส่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1) จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แห่ง พระราช -

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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  2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงาน 

  3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งาน
การเงิน งานบัญชี งานค่าเสียหายเบื้องต้น และงานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น 

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้ทันสมัย
สอดคล้องและเป็นธรรม 

  5) ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจ านวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 31 
หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตรา 
32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี 

  6) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต 
  9) จัดท าและด าเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าปีตามระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (Office of Insurance Commission) ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยส านักงาน คปภ. 
เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ควบคุมการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท้ังนี้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น  
ผู้ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก ากับส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรรมการและเลขานุการ) และยังมี
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินเศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย ด้านละไม่เกิน 
2 คน เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 8 คน 

ส านักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท า
หน้าที่ ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง  
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 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

(Thai General Insurance Association) ขึ้นนั้นได้มีบริษัทไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลาย
บริษัท โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความ
ผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่ งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะ
รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่มของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2 
กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 
2485 

ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็น
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท6 
  วัตถุประสงค์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8) สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 6 ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/index-TH 
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  2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นของส านักงาน 

  3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งาน
การเงิน งานบัญชี งานค่าเสียหายเบื้องต้น และงานติดตามไล่เบี้ยเรียกคืน เป็นต้น 

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้ทันสมัย
สอดคล้องและเป็นธรรม 

  5) ติดตามไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจ านวนที่ได้จ่ายไป โดยสามารถไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 31 
หรือใช้สิทธิยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาตรา 28-30 หรือใช้สิทธิเรียกคืนจากหน่วยงานเจ้าของรถตามมาตรา 
32 ทางใดทางหนึ่งแล้วแต่กรณี 

  6) ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ประสบภัยจากรถให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้มีความสมบูรณ์
ทันสมัย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรด้านประกันภัยรถให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปิดเสรีในอนาคต 
  9) จัดท าและด าเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าปีตามระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (Office of Insurance Commission) ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยส านักงาน คปภ. 
เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ควบคุมการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท้ังนี้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น  
ผู้ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก ากับส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรรมการและเลขานุการ) และยังมี
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินเศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย ด้านละไม่เกิน 
2 คน เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 8 คน 

ส านักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท า
หน้าที่ ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง  
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 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

(Thai General Insurance Association) ขึ้นนั้นได้มีบริษัทไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลาย
บริษัท โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความ
ผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่ งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะ
รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่มของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2 
กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 
2485 

ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็น
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท6 
  วัตถุประสงค์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8) สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 6 ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/index-TH 
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10)   ให้การศึกษา แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย 

11)   ท าสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งท าการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่างๆ ให้

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
13)   เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ได้ก าหนด 
15)   เป็นศูนย์ข้อมูลส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ด าเนินกิจการใดๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม 

รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน หรือการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินของสมาคมเป็น
หลักประกันด้วยการจ านองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ท ากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ 

  สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจ านวน 21 คน ท าหน้าที่บริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจ าปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ 
2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คณะ -
กรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี-
การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ 

2.3 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ในปี 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทนและนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2512 ซึ่งสมาคมมีสมาชิกเพียง 12 บริษัท ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2560) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association) 
ชื่อย่อว่า “TIBA” ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

 วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการและบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคล

และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
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4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชา การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเก่ียวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดท าฐานข้อมูลสถิติ
ด้านการประกันภัยในเร่ืองต่างๆ 

5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กร
ที่สามารถก ากับดูแลสมาชิกได้ 

6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัย 

7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ท างาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันภัย 

9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
10)   ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

2.4 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518  

  2.4.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐาน

สูงสุด 
2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 
3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ

วิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

4) ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
วิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก 
6) ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก 
7) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก 
8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสมาคม 
9) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทหลักๆ 
ได้แก ่

 1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกว่า FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of 
Thailand) ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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10)   ให้การศึกษา แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย 

11)   ท าสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งท าการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่างๆ ให้

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
13)   เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ได้ก าหนด 
15)   เป็นศูนย์ข้อมูลส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ด าเนินกิจการใดๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม 

รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน หรือการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินของสมาคมเป็น
หลักประกันด้วยการจ านองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ท ากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ 

  สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจ านวน 21 คน ท าหน้าที่บริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจ าปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ 
2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คณะ -
กรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี-
การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ 

2.3 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ในปี 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทนและนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2512 ซ่ึงสมาคมมีสมาชิกเพียง 12 บริษัท ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2560) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association) 
ชื่อย่อว่า “TIBA” ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

 วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการและบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคล

และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
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4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชา การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเก่ียวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดท าฐานข้อมูลสถิติ
ด้านการประกันภัยในเร่ืองต่างๆ 

5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กร
ที่สามารถก ากับดูแลสมาชิกได้ 

6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
กับการประกันภัย 

7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ท างาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันภัย 

9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
10)   ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

2.4 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518  

  2.4.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐาน

สูงสุด 
2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 
3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ

วิชาการที่เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

4) ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
วิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก 
6) ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก 
7) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก 
8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสมาคม 
9) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทหลักๆ 
ได้แก ่

 1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกว่า FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of 
Thailand) ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล 

	 	 1)	ก�ำหนด	ส่งเสริม	และรกัษำมำตรฐำนของวชิำชีพนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัให้อยูใ่นมำตรฐำนสงูสุด

	 	 2)	ก�ำหนด	และรักษำมำตรฐำนทำงด้ำนจริยธรรมทำงวิชำชีพคณิตศำสตร์ประกันภัย

	 	 3)	ส่งเสริมกำรศึกษำ	ค้นคว้ำ	วิจัย	และเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย	และวิชำกำร

ที่เกี่ยวข้อง	อำทิ	กำรประกันชีวิต	กำรประกันวินำศภัย	เศรษฐศำสตร์	กำรเงิน	กำรลงทุน	สถิติ	บ�ำนำญ	และสวัสดิกำร

พนักงำน

	 	 4)	ช่วยเหลือ	หรือ	ให้ข้อเสนอแนะและควำมเห็นทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย	และวิชำชีพ

อื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษำ	บุคคลทั่วไปและองค์กร	สถำบัน	ทั้งภำครัฐและเอกชน

	 	 5)	เป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและควำมรู้ระหว่ำงสมำชิก

	 	 6)	ประสำนงำนและส่งเสริมกำรศึกษำต่อเนื่อง	และกำรพัฒนำวิชำชีพให้กับสมำชิก

	 	 7)	ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสำมัคคีธรรมระหว่ำงสมำชิก

	 	 8)	ประสำนงำนกับองค์กร	สถำบัน	กำรศึกษำ	และอื่นๆ	ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสมำคม

	 	 9)	ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง

 	 2.4.2	ประเภทของสมาชิกในสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกันภยัแห่งประเทศไทย	แบ่งประเภทหลักๆ	ได้แก่ 

	 	 	 1)	 ประเภทเฟลโล	 (Fellow)	 หรือที่เรียกว่ำ	 FSAT	 (Fellowship	 of	 Societies	 of	 Actuaries	 of	

Thailand)	 ซึ่งกำรจะเป็นได้นั้นอย่ำงน้อยต้องเป็นเฟลโล	 (Fellow)	 ของสถำบันที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสำกล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล 
คนนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออ่ืนๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ด้วย  

2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีข้อก าหนดคล้ายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ 
ต้องเป็นแอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล โดยจะต้องได้รับการรับรอง 
จากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไม่เช่นนั้นการจะเป็นสมาชิกแบบ  
แอสโซซิเอท (Associate) ได้นั้นก็สามารถท าได้ถ้าเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน 
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ 

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเป็นได้ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเก่ียวข้องกับงานทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยก็สามารถเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง 

4) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็น
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  ส าหรับสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว 
จะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies of Actuaries) 

2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society) 

2.5 สถาบันประกันภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และส านักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
สถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ประกันภัย 

สถาบันประกันภัยไทยได้ท าหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอน และการ
ให้บริการในทุกๆ ด้าน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมให้มีความหลากหลายท้ังการให้บริการในสถานท่ีท าการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการจัดอบรมในรูปแบบภายในแก่
หน่วยงานที่สนใจ ที่ส าคัญคือการขยายความร่วมมือทางการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น การ 
เป็นพันธมิตรกับ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปิดหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเป็นภาษาไทย และการเป็นผู้แทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ 
LOMA เป็นต้น 

2.6 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการด าเนินการที่แตกต่างกัน 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท 

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย คือ 

1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

3) ด าเนินกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ  
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดภารกิจแรกให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ จ ากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จัดให้มีสถานที่ด าเนินการเพื่อให้บริการครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่
ด าเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยก าหนดโดยค าแนะน าของกรรมการ” ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ได้ท าพิธีเปิดส านักงานใหญ่
อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้ส าเร็จตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เร่ิมให้บริการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ 
ท าให้มีบริษัทประกันภัยจ านวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2542 ให้บริษัทกลางฯ ด าเนินการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซ้ือ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ด าเนินการเฉพาะการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหม

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล 
คนนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออ่ืนๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ด้วย  

2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีข้อก าหนดคล้ายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ 
ต้องเป็นแอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสากล โดยจะต้องได้รับการรับรอง 
จากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไม่เช่นนั้นการจะเป็นสมาชิกแบบ  
แอสโซซิเอท (Associate) ได้นั้นก็สามารถท าได้ถ้าเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน 
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ 

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเป็นได้ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเก่ียวข้องกับงานทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยก็สามารถเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง 

4) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเข้าเป็น
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  ส าหรับสถาบันท่ีได้รับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว 
จะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies of Actuaries) 

2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society) 

2.5 สถาบันประกันภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และส านักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
สถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ประกันภัย 

สถาบันประกันภัยไทยได้ท าหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอน และการ
ให้บริการในทุกๆ ด้าน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมให้มีความหลากหลายทั้งการให้บริการในสถานที่ท าการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการจัดอบรมในรูปแบบภายในแก่
หน่วยงานที่สนใจ ที่ส าคัญคือการขยายความร่วมมือทางการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น การ 
เป็นพันธมิตรกับ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปิดหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเป็นภาษาไทย และการเป็นผู้แทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ 
LOMA เป็นต้น 

2.6 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการด าเนินการที่แตกต่างกัน 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท 

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย คือ 

1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

3) ด าเนินกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ  
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดภารกิจแรกให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  
จากรถ จ ากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จัดให้มีสถานที่ด าเนินการเพื่อให้บริการครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่
ด าเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยก าหนดโดยค าแนะน าของกรรมการ” ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ได้ท าพิธีเปิดส านักงานใหญ่
อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้ส าเร็จตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เร่ิมให้บริการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ 
ท าให้มีบริษัทประกันภัยจ านวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2542 ให้บริษัทกลางฯ ด าเนินการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ด าเนินการเฉพาะการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งด าเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา 

2.7 บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด (Thai Insurers 
Datanet Company Limited: TID) ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 กระจายการถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อด าเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์  
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และในปี 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในส่วนศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

ปัจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยมี บริษัท  กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากจะด าเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแล้ว ยังท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานดังกล่าว 
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งด าเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา 

2.7 บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด (Thai Insurers 
Datanet Company Limited: TID) ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 กระจายการถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อด าเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์  
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และในปี 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในส่วนศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

ปัจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยมี บริษัท  กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากจะด าเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแล้ว ยังท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานดังกล่าว 
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บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย             นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
2.4 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย  
2.5 การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ  
2.6 รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 

 

แนวคิด  
1.  การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอ่ืนในอนาคต
ดังที่ไดตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย และผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” 
ใหเปนการตอบแทน 

    บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ในการประกันวินาศภัยประกอบดวยบุคคลที่เก่ียวของ
โดยตรงในฐานะคูสัญญาประกันภัย ไดแก บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” และอีกฝายหนึ่ง
เรียกวา “ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ 
ผูรับประโยชน คนกลางประกันภัย ไดแก ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย ผูรับโอน
วัตถุที่เอาประกันภัย ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกผูเสียหายซึ่งมีสิทธิเรียกรองเอา
กับผูรับประกันภัยโดยตรงอีกดวย  

2.  เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชนตางฝายมีสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตอกันและกัน ผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย
มีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย 
สวนผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันวินาศภัย และมีหนาที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยใหกับผูรับประกันภัย สวนผูรับประโยชนนั้นก็มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนดังที่กําหนดไว
นั้นแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัย การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรวมทั้งผูรับประโยชน 
ไมปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือ
กระทั่งถูกฟองเปนคดีข้ึนมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
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3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราช-
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม  

4.  ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางตอบแทนกันดวยการที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใช
คาสินไหมทดแทนหากมีวินาศภัยตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักษณะสําคัญที่แตกตาง 
จากสัญญาทั่วไป คือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปนสัญญาที่หนวยงาน
ของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได เวนแตกรณีที่จัดเปนคดี
ผูบริโภค จะไดรับยกเวนใหไมตองอาศัยหลักฐานที่เปนหนังสืออีกตอไปแลว ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

5.  การเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัย ตองอาศัยหลักเกณฑทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา กลาวคือ ตองมี
บุคคลสองฝาย ไดแก ฝายผูเสนอ และฝายผูสนอง ทั้งสองฝายตองแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธโดยมีวัตถุ-
ประสงคชัดเจนเวลาเขาทําสัญญาตอกัน แตสัญญาประกันภัยนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยผลของกฎหมาย 
หรือผลของขอตกลงระหวางคูสัญญานั้นก็ได ทั้งนี้ในสวนที่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติวาดวย
อายุความไวโดยเฉพาะคือ ภายใน 2 ปนับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย อยางไรก็ด ี 
อายุความอาจสะดุดหยุดลงได เมื่อเหตุตามที่กฎหมายกําหนดเกิดข้ึน หรืออายุความอาจสะดุดอยูได ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

6.  สัญญาประกันภัยไมมีแบบกําหนดไว แตผูรับประกันภัยมีหนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีเนื้อความ
ตามสัญญาที่ไดตกลงกันนั้น โดยกรมธรรมประกันวินาศภัยจะตองประกอบดวยรายการตางๆ ดังที่ได
กําหนดไว ไดแก 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแหงมูลประกันภัย 
ถาหากไดกําหนดกันไว 4) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
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3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราช-
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม  

4.  ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางตอบแทนกันดวยการที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใช
คาสินไหมทดแทนหากมีวินาศภัยตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักษณะสําคัญที่แตกตาง 
จากสัญญาทั่วไป คือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปนสัญญาที่หนวยงาน
ของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได เวนแตกรณีที่จัดเปนคดี
ผูบริโภค จะไดรับยกเวนใหไมตองอาศัยหลักฐานที่เปนหนังสืออีกตอไปแลว ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

5.  การเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัย ตองอาศัยหลักเกณฑทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา กลาวคือ ตองมี
บุคคลสองฝาย ไดแก ฝายผูเสนอ และฝายผูสนอง ทั้งสองฝายตองแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธโดยมีวัตถุ-
ประสงคชัดเจนเวลาเขาทําสัญญาตอกัน แตสัญญาประกันภัยนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยผลของกฎหมาย 
หรือผลของขอตกลงระหวางคูสัญญานั้นก็ได ทั้งนี้ในสวนที่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติวาดวย
อายุความไวโดยเฉพาะคือ ภายใน 2 ปนับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย อยางไรก็ด ี 
อายุความอาจสะดุดหยุดลงได เมื่อเหตุตามที่กฎหมายกําหนดเกิดข้ึน หรืออายุความอาจสะดุดอยูได ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

6.  สัญญาประกันภัยไมมีแบบกําหนดไว แตผูรับประกันภัยมีหนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีเนื้อความ
ตามสัญญาที่ไดตกลงกันนั้น โดยกรมธรรมประกันวินาศภัยจะตองประกอบดวยรายการตางๆ ดังที่ได
กําหนดไว ไดแก 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแหงมูลประกันภัย 
ถาหากไดกําหนดกันไว 4) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
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เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
2.4 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย  
2.5 การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ  
2.6 รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 

 

แนวคิด  
1.  การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอ่ืนในอนาคต
ดังที่ไดตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย และผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” 
ใหเปนการตอบแทน 

    บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ในการประกันวินาศภัยประกอบดวยบุคคลที่เก่ียวของ
โดยตรงในฐานะคูสัญญาประกันภัย ไดแก บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” และอีกฝายหนึ่ง
เรียกวา “ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ 
ผูรับประโยชน คนกลางประกันภัย ไดแก ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย ผูรับโอน
วัตถุที่เอาประกันภัย ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกผูเสียหายซึ่งมีสิทธิเรียกรองเอา
กับผูรับประกันภัยโดยตรงอีกดวย  

2.  เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชนตางฝายมีสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตอกันและกัน ผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย
มีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย 
สวนผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันวินาศภัย และมีหนาที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยใหกับผูรับประกันภัย สวนผูรับประโยชนนั้นก็มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนดังที่กําหนดไว
นั้นแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัย การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรวมทั้งผูรับประโยชน 
ไมปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือ
กระทั่งถูกฟองเปนคดีข้ึนมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
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3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราช-
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม  

4.  ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางตอบแทนกันดวยการที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใช
คาสินไหมทดแทนหากมีวินาศภัยตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักษณะสําคัญที่แตกตาง 
จากสัญญาทั่วไป คือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปนสัญญาที่หนวยงาน
ของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได เวนแตกรณีที่จัดเปนคดี
ผูบริโภค จะไดรับยกเวนใหไมตองอาศัยหลักฐานที่เปนหนังสืออีกตอไปแลว ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

5.  การเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัย ตองอาศัยหลักเกณฑทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา กลาวคือ ตองมี
บุคคลสองฝาย ไดแก ฝายผูเสนอ และฝายผูสนอง ทั้งสองฝายตองแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธโดยมีวัตถุ-
ประสงคชัดเจนเวลาเขาทําสัญญาตอกัน แตสัญญาประกันภัยนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยผลของกฎหมาย 
หรือผลของขอตกลงระหวางคูสัญญานั้นก็ได ทั้งนี้ในสวนที่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติวาดวย
อายุความไวโดยเฉพาะคือ ภายใน 2 ปนับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย อยางไรก็ด ี 
อายุความอาจสะดุดหยุดลงได เมื่อเหตุตามที่กฎหมายกําหนดเกิดข้ึน หรืออายุความอาจสะดุดอยูได ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

6.  สัญญาประกันภัยไมมีแบบกําหนดไว แตผูรับประกันภัยมีหนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีเนื้อความ
ตามสัญญาที่ไดตกลงกันนั้น โดยกรมธรรมประกันวินาศภัยจะตองประกอบดวยรายการตางๆ ดังที่ได
กําหนดไว ไดแก 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแหงมูลประกันภัย 
ถาหากไดกําหนดกันไว 4) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
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3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราช-
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม  

4.  ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางตอบแทนกันดวยการที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใช
คาสินไหมทดแทนหากมีวินาศภัยตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักษณะสําคัญที่แตกตาง 
จากสัญญาทั่วไป คือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปนสัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปนสัญญาที่หนวยงาน
ของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได เวนแตกรณีที่จัดเปนคดี
ผูบริโภค จะไดรับยกเวนใหไมตองอาศัยหลักฐานที่เปนหนังสืออีกตอไปแลว ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

5.  การเกิดข้ึนของสัญญาประกันภัย ตองอาศัยหลักเกณฑทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา กลาวคือ ตองมี
บุคคลสองฝาย ไดแก ฝายผูเสนอ และฝายผูสนอง ทั้งสองฝายตองแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธโดยมีวัตถุ-
ประสงคชัดเจนเวลาเขาทําสัญญาตอกัน แตสัญญาประกันภัยนั้นอาจสิ้นสุดลงไดดวยผลของกฎหมาย 
หรือผลของขอตกลงระหวางคูสัญญานั้นก็ได ทั้งนี้ในสวนที่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติวาดวย
อายุความไวโดยเฉพาะคือ ภายใน 2 ปนับจากวันที่เกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย อยางไรก็ด ี 
อายุความอาจสะดุดหยุดลงได เมื่อเหตุตามที่กฎหมายกําหนดเกิดข้ึน หรืออายุความอาจสะดุดอยูได ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

6.  สัญญาประกันภัยไมมีแบบกําหนดไว แตผูรับประกันภัยมีหนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีเนื้อความ
ตามสัญญาที่ไดตกลงกันนั้น โดยกรมธรรมประกันวินาศภัยจะตองประกอบดวยรายการตางๆ ดังที่ได
กําหนดไว ไดแก 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 3) ราคาแหงมูลประกันภัย 
ถาหากไดกําหนดกันไว 4) จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5) จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย 
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บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย             นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
2.4 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย  
2.5 การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ  
2.6 รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 

 

แนวคิด  
1.  การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอ่ืนในอนาคต
ดังที่ไดตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย และผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” 
ใหเปนการตอบแทน 

    บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ในการประกันวินาศภัยประกอบดวยบุคคลที่เก่ียวของ
โดยตรงในฐานะคูสัญญาประกันภัย ไดแก บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” และอีกฝายหนึ่ง
เรียกวา “ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ 
ผูรับประโยชน คนกลางประกันภัย ไดแก ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย ผูรับโอน
วัตถุที่เอาประกันภัย ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกผูเสียหายซึ่งมีสิทธิเรียกรองเอา
กับผูรับประกันภัยโดยตรงอีกดวย  

2.  เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชนตางฝายมีสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตอกันและกัน ผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย
มีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย 
สวนผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันวินาศภัย และมีหนาที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยใหกับผูรับประกันภัย สวนผูรับประโยชนนั้นก็มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนดังที่กําหนดไว
นั้นแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัย การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรวมทั้งผูรับประโยชน 
ไมปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือ
กระทั่งถูกฟองเปนคดีข้ึนมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
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วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยที่ได  
4.  อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได  
5.  อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได  
6.  อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-5 

ความนํา 
 
 

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับออกมา เปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองรับรู หากเปนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิ 
ประชาชนสามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเร่ืองหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 
โดยมิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาต
ใหคนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายข้ึนอยางมาก เพราะเจตนารมณ 
ที่สําคัญของกฎหมายตางๆ ที่ถูกบัญญัติออกมา ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตองพึง
ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน  

ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับตนเองได 

สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตองและอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย  

เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเร่ืองกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยที่ได  
4.  อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได  
5.  อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได  
6.  อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   60 2/28/2563 BE   9:07 PM



 

2-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยที่ได  
4.  อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได  
5.  อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได  
6.  อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-5 

ความนํา 
 
 

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับออกมา เปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองรับรู หากเปนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิ 
ประชาชนสามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเร่ืองหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 
โดยมิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาต
ใหคนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายข้ึนอยางมาก เพราะเจตนารมณ 
ที่สําคัญของกฎหมายตางๆ ที่ถูกบัญญัติออกมา ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตองพึง
ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน  

ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับตนเองได 

สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตองและอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย  

เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเร่ืองกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลทีเ่ก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยที่ได  
4.  อธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัยได  
5.  อธิบายการเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความได  
6.  อธิบายรายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   61 2/28/2563 BE   9:07 PM



 

2-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

เรื่องที่ 2.1  
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก

คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  

สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย”หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานั้น อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายไดที่ 
เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น  
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2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน 

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซึ่งจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3  ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 

 
1 Insurance Fraud Handbook (2009, p. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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เรื่องที่ 2.1  
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก

คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  

สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย”หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานั้น อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายไดที่ 
เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น  

 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-7 

2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน 

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซึ่งจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3  ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 

 
1 Insurance Fraud Handbook (2009, p. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก

คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  

สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย”หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานั้น อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายไดที่ 
เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น  
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2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน 

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซึ่งจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3  ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 

 
1 Insurance Fraud Handbook (2009, p. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก

คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  

สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย”หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานั้น อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายไดที่ 
เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น  
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2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน 

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซึ่งจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3  ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 

 
1 Insurance Fraud Handbook (2009, p. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ

อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย  
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืนดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
  

ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 

 
 

 

 

2-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

 
เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ

อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย  
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืนดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
  

ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 

 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ

อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย  
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืนดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
  

ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ

อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย  
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืนดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
  

ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 
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อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 

2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซึ่งสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ได 
รับไว หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ได 
รับไว หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  
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2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน
นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย 
ในนามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  นายหนาประกันวินาศภัย หมายความวา ผูทําหนาที่ชี้ชองใหกับผูเอาประกันภัย ดวยการอธิบาย
รายละเอียดของขอเสนอในกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย และทําการเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอแตกตางอยาง
ชัดเจนกรณีมีหลายขอเสนอจากผูรับประกันภัยหลาย ๆ ราย เสนอแนะเพื่อใหผูขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจวา
จะเลือกขอเสนอของผูรับประกันภัยรายใด เมื่อผูขอเอาประกันภัยตัดสินใจไดแลว ก็จะประสานในการทําสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยนายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะไดรับคาบําเหน็จจากผูรับประกันภัยราย
ดังกลาวเปนการตอบแทน ทั้งนี้ ผูที่จะทําหนาที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยได จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ
ไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
โดยไดรับสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนนายหนาประกันวินาศภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตารางกรมธรรมประกันภัยไวเปน
หลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน นายหนาประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะนายหนาประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน 
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัย 
ในภาพรวมอีกดวย นายหนาประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย
ดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 

2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซึ่งสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ได 
รับไว หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ได 
รับไว หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  
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2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน
นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย 
ในนามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  นายหนาประกันวินาศภัย หมายความวา ผูทําหนาที่ชี้ชองใหกับผูเอาประกันภัย ดวยการอธิบาย
รายละเอียดของขอเสนอในกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย และทําการเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอแตกตางอยาง
ชัดเจนกรณีมีหลายขอเสนอจากผูรับประกันภัยหลาย ๆ ราย เสนอแนะเพื่อใหผูขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจวา
จะเลือกขอเสนอของผูรับประกันภัยรายใด เมื่อผูขอเอาประกันภัยตัดสินใจไดแลว ก็จะประสานในการทําสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยนายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะไดรับคาบําเหน็จจากผูรับประกันภัยราย
ดังกลาวเปนการตอบแทน ทั้งนี้ ผูที่จะทําหนาที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยได จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ
ไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
โดยไดรับสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนนายหนาประกันวินาศภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตารางกรมธรรมประกันภัยไวเปน
หลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน นายหนาประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะนายหนาประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน 
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัย 
ในภาพรวมอีกดวย นายหนาประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย
ดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 

2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซึ่งสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ได 
รับไว หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซ่ึงลูกหนี้ได 
รับไว หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-11 

2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน
นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย 
ในนามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  นายหนาประกันวินาศภัย หมายความวา ผูทําหนาที่ชี้ชองใหกับผูเอาประกันภัย ดวยการอธิบาย
รายละเอียดของขอเสนอในกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย และทําการเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอแตกตางอยาง
ชัดเจนกรณีมีหลายขอเสนอจากผูรับประกันภัยหลาย ๆ ราย เสนอแนะเพื่อใหผูขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจวา
จะเลือกขอเสนอของผูรับประกันภัยรายใด เมื่อผูขอเอาประกันภัยตัดสินใจไดแลว ก็จะประสานในการทําสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยนายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะไดรับคาบําเหน็จจากผูรับประกันภัยราย
ดังกลาวเปนการตอบแทน ทั้งนี้ ผูที่จะทําหนาที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยได จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ
ไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
โดยไดรับสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนนายหนาประกันวินาศภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตารางกรมธรรมประกันภัยไวเปน
หลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน นายหนาประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะนายหนาประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน 
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัย 
ในภาพรวมอีกดวย นายหนาประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย
ดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 

2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซึ่งสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ได 
รับไว หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซ่ึงลูกหนี้ได 
รับไว หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  
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2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน
นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย 
ในนามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  นายหนาประกันวินาศภัย หมายความวา ผูทําหนาที่ชี้ชองใหกับผูเอาประกันภัย ดวยการอธิบาย
รายละเอียดของขอเสนอในกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย และทําการเปรียบเทียบใหเห็นถึงขอแตกตางอยาง
ชัดเจนกรณีมีหลายขอเสนอจากผูรับประกันภัยหลาย ๆ ราย เสนอแนะเพื่อใหผูขอเอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจวา
จะเลือกขอเสนอของผูรับประกันภัยรายใด เมื่อผูขอเอาประกันภัยตัดสินใจไดแลว ก็จะประสานในการทําสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยนายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะไดรับคาบําเหน็จจากผูรับประกันภัยราย
ดังกลาวเปนการตอบแทน ทั้งนี้ ผูที่จะทําหนาที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยได จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และ
ไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
โดยไดรับสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนนายหนาประกันวินาศภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตารางกรมธรรมประกันภัยไวเปน
หลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน นายหนาประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะนายหนาประกันวินาศภัยนั้นสามารถชี้ชองใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน 
และมีบทบาทในฐานะคนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัย 
ในภาพรวมอีกดวย นายหนาประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย
ดังกลาว 
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เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย 
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน 
ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
ไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง 
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว 
ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ที่กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการ 
รับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884 
วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
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เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย 
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน 
ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
ไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง 
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว 
ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ที่กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการ 
รับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884 
วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย 
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน 
ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ที่กฎหมายรับรองใหกระทาํการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
ไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง 
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว 
ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ที่กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการ 
รับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884 
วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
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เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมาย 
ไดกําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตน 
ที่มีอยูแลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจ
ที่กฎหมายรับรองใหกระทาํการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น อัน
ไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่กําหนดไวจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง 
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครองไปแลว 
ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย 
ที่กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการ 
รับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884 
วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับลดมูลประกันภัยที่ลดนอยถอยลงไปหนักเสียกอนที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากกฎหมายใชคําวา  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  

“ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น  
ใหเปนผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  

1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน 
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้ 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับลดมูลประกันภัยที่ลดนอยถอยลงไปหนักเสียกอนที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากกฎหมายใชคําวา  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  

“ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น  
ใหเปนผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  

1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน 
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้ 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับลดมูลประกันภัยที่ลดนอยถอยลงไปหนักเสียกอนที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากกฎหมายใชคําวา  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  

“ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น  
ใหเปนผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  

1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน 
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้ 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับลดมูลประกันภัยที่ลดนอยถอยลงไปหนักเสียกอนที่จะเกิดความเสียหาย เนื่องจากกฎหมายใชคําวา  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  

“ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย การลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น  
ใหเปนผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  

1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน 
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้ 
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1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะ
บอกเลิกสัญญาประกนัภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ 
จากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับ 
สิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจด็วนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 

 
 
 

 

2-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะ
บอกเลิกสัญญาประกนัภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ 
จากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับ 
สิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจด็วนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
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2-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะ
บอกเลิกสัญญาประกนัภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ 
จากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับ 
สิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจด็วนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 

 
 
 

 

2-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะ
บอกเลิกสัญญาประกนัภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” นอกเหนือ 
จากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับ 
สิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจด็วนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจ
ตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ 
ทําการตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน  
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกิน
สมควร ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เม่ือพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผูเอาประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่ 
เอาประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญตัิเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่ง 
ทําใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัย
ทําการชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน 
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ 
ทําการตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน  
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกิน
สมควร ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เม่ือพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผูเอาประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่ 
เอาประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญตัิเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่ง 
ทําใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัย
ทําการชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน 
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ 
ทําการตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน  
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกิน
สมควร ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผูเอาประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่ 
เอาประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่ง 
ทําใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัย
ทําการชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน 
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ 
ทําการตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน  
เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกิน
สมควร ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผูเอาประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่ 
เอาประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่ง 
ทําใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัย
ทําการชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน 
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได 
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรู หรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูล 
ที่เปนเหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับ
ประกันภัยมิไดใชสิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผล
สมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู 
ในบทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับนายหนาประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
 
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอม 
ทําสัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-21 

ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้  
จึงจําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจาหรือเปนหนังสือถึงจะมี
ผลบังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรม
ประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  

ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
“ขอ 9. การโอนรถยนต  
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้

และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู 
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรู หรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูล 
ที่เปนเหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับ
ประกันภัยมิไดใชสิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผล
สมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู 
ในบทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับนายหนาประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
 
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอม 
ทําสัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-21 

ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้  
จึงจําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจาหรือเปนหนังสือถึงจะมี
ผลบังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรม
ประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  

ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
“ขอ 9. การโอนรถยนต  
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้

และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู 
 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรู หรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูล 
ที่เปนเหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับ
ประกันภัยมิไดใชสิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผล
สมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู 
ในบทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับนายหนาประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
 
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอม 
ทําสัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
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ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้  
จึงจําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจาหรือเปนหนังสือถึงจะมี
ผลบังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรม
ประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  

ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
“ขอ 9. การโอนรถยนต  
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้

และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู 
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรู หรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูล 
ที่เปนเหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับ
ประกันภัยมิไดใชสิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผล
สมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู 
ในบทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับนายหนาประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
 
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอม 
ทําสัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
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ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้  
จึงจําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจาหรือเปนหนังสือถึงจะมี
ผลบังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรม
ประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  

ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
“ขอ 9. การโอนรถยนต  
เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้

และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู 
 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 

 
ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
“ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
........................................ 
6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง

พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

........................................ 
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง

ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา

ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปน
โมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  

“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได

ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  
“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย

อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย

ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2  สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 

 
ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
“ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
........................................ 
6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง

พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

........................................ 
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง

ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา

ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปน
โมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  

“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได

ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  
“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย

อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย

ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2  สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 

 
ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
“ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
........................................ 
6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง

พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

........................................ 
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง

ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา

ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปน
โมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  

“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได

ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  
“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย

อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย

ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2  สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 

 
ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
“ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
........................................ 
6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง

พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

........................................ 
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง

ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา

ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปน
โมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  

“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได

ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  
“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย

อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย

ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2  สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล 
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย

บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป  
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ผูเอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้  
อันประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 
3) ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจาก
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
  

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-25 

 ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทก และจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย

บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป  
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ผูเอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้  
อันประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 
3) ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจาก
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
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 ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทก และจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย

บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป  
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ผูเอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้  
อันประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 
3) ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจาก
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
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 ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทก และจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย

บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป  
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ผูเอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้  
อันประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 
3) ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจาก
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
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 ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทก และจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
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ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
  
 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้น ใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวาจําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวังแมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทีโ่ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจาํเลย
ในสถานหนัก สวนการทีจ่ําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที ่1 และที ่2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานใีหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาตพิี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผดิในทางแพงอยูแลว 
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 เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น 
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน
การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย 
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เม่ือกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อก 
มันสําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันอัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหม
ข้ึนมาเองตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี้ สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัย
การระอุ” จึงถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 
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ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
  
 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้น ใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวาจําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวังแมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทีโ่ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจาํเลย
ในสถานหนัก สวนการทีจ่ําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที ่1 และที ่2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานใีหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาตพิี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผดิในทางแพงอยูแลว 
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 เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น 
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน
การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย 
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เม่ือกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อก 
มันสําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันอัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหม
ข้ึนมาเองตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี้ สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัย
การระอุ” จึงถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 
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ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
  
 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้น ใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวาจําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวังแมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทีโ่ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจาํเลย
ในสถานหนัก สวนการทีจ่ําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที ่1 และที ่2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานใีหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาตพิี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผดิในทางแพงอยูแลว 
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 เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น 
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน
การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย 
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เมื่อกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อก 
มันสําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันอัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหม
ข้ึนมาเองตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี้ สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัย
การระอุ” จึงถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

 

 

2-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
  
 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้น ใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวาจําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวังแมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทีโ่ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจาํเลย
ในสถานหนัก สวนการทีจ่ําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที ่1 และที ่2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานใีหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาตพิี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผดิในทางแพงอยูแลว 
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 เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น 
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน
การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย 
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เมื่อกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อก 
มันสําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันอัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหม
ข้ึนมาเองตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี้ สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัย
การระอุ” จึงถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนรายเขามา
ภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหอง โดยไมได 
ล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพักอาศัย 
ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความปลอดภัย
อยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับผิดตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญาประกันภัยแลว 
ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของ
บุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยู
ในรถ หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยคํ้าจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด 
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
  
 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดให 
มีการประกันความเสียหาย สําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับประกันภัยไว 
โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการ
พิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไปแลวเปน
จํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31  
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
มาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัยไมใชผูเอา
ประกันภัย  
 

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกันภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจาํเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนรายเขามา
ภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหอง โดยไมได 
ล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพักอาศัย 
ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความปลอดภัย
อยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับผิดตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญาประกันภัยแลว 
ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของ
บุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยู
ในรถ หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยคํ้าจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด 
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
  
 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดให 
มีการประกันความเสียหาย สําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับประกันภัยไว 
โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการ
พิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไปแลวเปน
จํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31  
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
มาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัยไมใชผูเอา
ประกันภัย  
 

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกันภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจาํเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนรายเขามา
ภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหอง โดยไมได 
ล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพักอาศัย 
ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความปลอดภัย
อยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับผิดตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญาประกันภัยแลว 
ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของ
บุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยู
ในรถ หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยคํ้าจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด 
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
  
 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดให 
มีการประกันความเสียหาย สําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับประกันภัยไว 
โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการ
พิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไปแลวเปน
จํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31  
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
มาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัยไมใชผูเอา
ประกันภัย  
 

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกันภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจาํเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 
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ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนรายเขามา
ภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหอง โดยไมได 
ล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพักอาศัย 
ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความปลอดภัย
อยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับผิดตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญาประกันภัยแลว 
ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของ
บุคคลภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยู
ในรถ หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยคํ้าจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด 
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
  
 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดให 
มีการประกันความเสียหาย สําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับประกันภัยไว 
โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการ
พิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไปแลวเปน
จํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31  
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
มาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัยไมใชผูเอา
ประกันภัย  
 

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกันภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจาํเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 
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2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอกผูไดรับ
ความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสญัญาประกันภัยที่ทาํไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลกัฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสญัญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่จากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญัญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 
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ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปนนิติ
บุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ สวน
โจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา ผูเอา
ประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดย 
อางวา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่
ทําข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  

 
 

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 
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2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอกผูไดรับ
ความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสญัญาประกันภัยที่ทาํไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลกัฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสญัญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่จากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญัญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 
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ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปนนิติ
บุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ สวน
โจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา ผูเอา
ประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดย 
อางวา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่
ทําข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  

 
 

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 
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2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอกผูไดรับ
ความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสญัญาประกันภัยที่ทาํไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลกัฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสญัญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่จากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญัญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 
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ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปนนิติ
บุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ สวน
โจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา ผูเอา
ประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดย 
อางวา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่
ทําข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  

 
 

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 
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2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอกผูไดรับ
ความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสญัญาประกันภัยที่ทาํไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลกัฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสญัญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่จากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญัญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 
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ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปนนิติ
บุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ สวน
โจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา ผูเอา
ประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดย 
อางวา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่
ทําข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  

 
 

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 
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 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม 
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกนัภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซื้อไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 
 

2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซึ่งโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ 

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
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2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3)  เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย 
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา ผูรับ
ประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4  

4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ 

เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกันภัยมีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที ่
 
 
 4 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 874 

5 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม 
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกนัภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซื้อไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 
 

2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซึ่งโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ 

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
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2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3)  เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย 
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา ผูรับ
ประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4  

4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ 

เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกันภัยมีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที ่
 
 
 4 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 874 

5 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม 
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกนัภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซื้อไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 
 

2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซ่ึงโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ 

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
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2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3)  เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย 
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา ผูรับ
ประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4  

4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณผีูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ 

เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกันภัยมีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที ่
 
 
 4 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 874 

5 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม 
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกนัภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซื้อไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 
 

2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซ่ึงโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ 

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
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2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3)  เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย 
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา ผูรับ
ประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4  

4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณผีูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ 

เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกันภัยมีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที ่
 
 
 4 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 874 

5 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ 
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี  
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
ทรัพยสินนั้นต่ํากวา กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่
แทจริง ไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซึ่งเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
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  ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง
เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย  
เมื่อสิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
ประโยชนที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่
จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 406 

3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวา 
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ข้ึนมาก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 

 
 

 

2-34     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ 
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี  
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
ทรัพยสินนั้นต่ํากวา กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่
แทจริง ไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซึ่งเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
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  ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง
เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย  
เมื่อสิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
ประโยชนที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่
จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 406 

3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวา 
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ข้ึนมาก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 
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เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ 
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี  
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
ทรัพยสินนั้นต่ํากวา กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่
แทจริง ไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซึ่งเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
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  ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง
เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย  
เมื่อสิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
ประโยชนที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่
จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 406 

3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวา 
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ข้ึนมาก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 
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เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ 
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี  
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
ทรัพยสินนั้นต่ํากวา กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่
แทจริง ไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับ
ชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซึ่งเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
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  ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง
เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย  
เมื่อสิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
ประโยชนที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่
จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 406 

3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวา 
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ข้ึนมาก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
  3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย  
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 

หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัย  
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

3) หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต 

1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-

บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
 
10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 
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2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
  3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย  
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 

หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัย  
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

3) หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต 

1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-

บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
 
10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
  3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย  
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 

หมวดที ่4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัย  
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

3) หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต 

1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-

บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
 
10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 
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2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
  3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้  
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่นายหนาประกันวินาศภัย  
ซึ่งเปนคนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 

หมวดที ่4 เฉพาะที่เกี่ยวกับนายหนาประกันวินาศภัย  
ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 

3) หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต 

1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-

บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
 
10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึง ผูชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
นายหนาประกันวินาศภัยเปนผูแทนของผูขอเอาประกันภัย โดยการจัดหาขอเสนอประกันภัยจากผูรับประกันภัย

หลายราย และทําหนาที่อธิบายรายละเอียดของขอเสนอ สรุปเปรียบเทียบและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูขอ 
เอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจเลือกขอเสนอ และประสานระหวางผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยเพื่อจัดทํา
สัญญาประกันภัย โดยจะไดรับคาบําเหน็จเปนการตอบแทนจากผูรับประกันภัยรายนั้นดวย  

นายหนาประกันวินาศภัยอาจชี้ชองดวยการอธิบายรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย
ใหแกผูมุงหวัง11 รับทราบ และเมื่อผูมุงหวังตอบรับ ก็จัดการใหผูมุงหวังเขาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยนั้น
ไดดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดี นายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะตองมีคุณสมบัติ และไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมเสียกอน12 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ13 

นายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ นายหนาประกันวินาศภัยที่เปนบุคคลธรรมดา และนายหนา
ประกันวินาศภัยที่เปนนิติบุคคล สวนนายหนาประกันวินาศภัยทีเ่ปนนิติบุคคลยังสามารถแยกยอยออกไดเปนนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงกับนายหนาประกันวินาศภัยตออีกดวย ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับ การขอตออายุ หรือการไดรับอนุญาตที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 

1.2.1  ประเภทบุคคล ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้  

       คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

 
 

11 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย” 

12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
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ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบคุคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
    (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลว 
ไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

    (ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
    (ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
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2) นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึง ผูชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
นายหนาประกันวินาศภัยเปนผูแทนของผูขอเอาประกันภัย โดยการจัดหาขอเสนอประกันภัยจากผูรับประกันภัย

หลายราย และทําหนาที่อธิบายรายละเอียดของขอเสนอ สรุปเปรียบเทียบและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูขอ 
เอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจเลือกขอเสนอ และประสานระหวางผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยเพื่อจัดทํา
สัญญาประกันภัย โดยจะไดรับคาบําเหน็จเปนการตอบแทนจากผูรับประกันภัยรายนั้นดวย  

นายหนาประกันวินาศภัยอาจชี้ชองดวยการอธิบายรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย
ใหแกผูมุงหวัง11 รับทราบ และเมื่อผูมุงหวังตอบรับ ก็จัดการใหผูมุงหวังเขาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยนั้น
ไดดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดี นายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะตองมีคุณสมบัติ และไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมเสียกอน12 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ13 

นายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ นายหนาประกันวินาศภัยที่เปนบุคคลธรรมดา และนายหนา
ประกันวินาศภัยที่เปนนิติบุคคล สวนนายหนาประกันวินาศภัยทีเ่ปนนิติบุคคลยังสามารถแยกยอยออกไดเปนนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงกับนายหนาประกันวินาศภัยตออีกดวย ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับ การขอตออายุ หรือการไดรับอนุญาตที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 

1.2.1  ประเภทบุคคล ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้  

       คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

 
 

11 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย” 

12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
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ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบคุคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
    (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลว 
ไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

    (ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
    (ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึง ผูชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
นายหนาประกันวินาศภัยเปนผูแทนของผูขอเอาประกันภัย โดยการจัดหาขอเสนอประกันภัยจากผูรับประกันภัย

หลายราย และทําหนาที่อธิบายรายละเอียดของขอเสนอ สรุปเปรียบเทียบและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูขอ 
เอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจเลือกขอเสนอ และประสานระหวางผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยเพื่อจัดทํา
สัญญาประกันภัย โดยจะไดรับคาบําเหน็จเปนการตอบแทนจากผูรับประกันภัยรายนั้นดวย  

นายหนาประกันวินาศภัยอาจชี้ชองดวยการอธิบายรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย
ใหแกผูมุงหวัง11 รับทราบ และเมื่อผูมุงหวังตอบรับ ก็จัดการใหผูมุงหวังเขาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยนั้น
ไดดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดี นายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะตองมีคุณสมบัติ และไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมเสียกอน12 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ13 

นายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ นายหนาประกันวินาศภัยที่เปนบุคคลธรรมดา และนายหนา
ประกันวินาศภัยที่เปนนิติบุคคล สวนนายหนาประกันวินาศภัยทีเ่ปนนิติบุคคลยังสามารถแยกยอยออกไดเปนนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงกับนายหนาประกันวินาศภัยตออีกดวย ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับ การขอตออายุ หรือการไดรับอนุญาตที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 

1.2.1  ประเภทบุคคล ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้  

       คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

 
 

11 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย” 

12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
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ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบคุคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
    (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลว 
ไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

    (ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
    (ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
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2) นายหนาประกันวินาศภัย หมายถึง ผูชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนั้น  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
นายหนาประกันวินาศภัยเปนผูแทนของผูขอเอาประกันภัย โดยการจัดหาขอเสนอประกันภัยจากผูรับประกันภัย

หลายราย และทําหนาที่อธิบายรายละเอียดของขอเสนอ สรุปเปรียบเทียบและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูขอ 
เอาประกันภัยพิจารณาตัดสินใจเลือกขอเสนอ และประสานระหวางผูขอเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยเพื่อจัดทํา
สัญญาประกันภัย โดยจะไดรับคาบําเหน็จเปนการตอบแทนจากผูรับประกันภัยรายนั้นดวย  

นายหนาประกันวินาศภัยอาจชี้ชองดวยการอธิบายรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยของผูรับประกันภัย
ใหแกผูมุงหวัง11 รับทราบ และเมื่อผูมุงหวังตอบรับ ก็จัดการใหผูมุงหวังเขาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยนั้น
ไดดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดี นายหนาประกันวินาศภัยนั้นจะตองมีคุณสมบัติ และไดรับใบอนุญาตใหเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมเสียกอน12 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ13 

นายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ นายหนาประกันวินาศภัยที่เปนบุคคลธรรมดา และนายหนา
ประกันวินาศภัยที่เปนนิติบุคคล สวนนายหนาประกันวินาศภัยทีเ่ปนนิติบุคคลยังสามารถแยกยอยออกไดเปนนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงกับนายหนาประกันวินาศภัยตออีกดวย ซึ่งมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับ การขอตออายุ หรือการไดรับอนุญาตที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 

1.2.1  ประเภทบุคคล ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้  

       คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตาม
หลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

 
 

11 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 “ผูมุงหวัง” หมายความวา “ผูที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย” 

12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-39 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบคุคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวย
ประกันชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน
วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
    (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
กอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลว 
ไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

    (ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
    (ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตย
และเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน 
หรือลูกจางของบริษัทประกันวินาศภัยใด 

1.2.2  ประเภทนิติบุคคล นิตบิุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีลักษณะ
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

      ลักษณะและคุณสมบัตทิี่ตองมี ดังตอไปนี้  
1)  เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือเปนธนาคาร 
2)  มีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
3) มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

       (ก) เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศ
ภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย ซึ่งเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 
    (ข) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (ค) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
ไรความสามารถ 
    (ง) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
    (จ) เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
    (ฉ) เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
    (ช) เปนบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน 
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต และยังไมเกินกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
    (ซ) เปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระโดย
ทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ญ) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ฎ) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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    (ฏ) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ฐ) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ฑ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัย การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไม
นอยกวาหาป 
    (ฒ) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันถูกถอดถอน 
    (ณ) เปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
ของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตพิสูจนได
วาไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
    (ด) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวเกินกวาหาปนับแตวันที่นิติบุคคลยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

5)  สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
6) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
7) มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท 

แลวแตกรณี  ในกรณีที่นิติบุคคลไดจัดตัง้ข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
และไดจัดทํางบการเงินแลว นอกจากจะตองมีฐานะการเงินที่มัน่คงตามความขางตนแลว จะตองมีสวนของ 
ผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินไมต่ํากวาสามลานบาท ในวันที่ยืน่คําขอรับใบอนุญาตดวย 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
   1) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
   2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
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   (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตย
และเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน 
หรือลูกจางของบริษัทประกันวินาศภัยใด 

1.2.2  ประเภทนิติบุคคล นิตบิุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีลักษณะ
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

      ลักษณะและคุณสมบัตทิี่ตองมี ดังตอไปนี้  
1)  เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือเปนธนาคาร 
2)  มีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
3) มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

       (ก) เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศ
ภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย ซึ่งเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 
    (ข) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (ค) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
ไรความสามารถ 
    (ง) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
    (จ) เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
    (ฉ) เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
    (ช) เปนบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน 
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต และยังไมเกินกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
    (ซ) เปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระโดย
ทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ญ) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ฎ) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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    (ฏ) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ฐ) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ฑ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัย การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไม
นอยกวาหาป 
    (ฒ) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันถูกถอดถอน 
    (ณ) เปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
ของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตพิสูจนได
วาไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
    (ด) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวเกินกวาหาปนับแตวันที่นิติบุคคลยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

5)  สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
6) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
7) มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท 

แลวแตกรณี  ในกรณีที่นิติบุคคลไดจัดตัง้ข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
และไดจัดทํางบการเงินแลว นอกจากจะตองมีฐานะการเงินที่มัน่คงตามความขางตนแลว จะตองมีสวนของ 
ผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินไมต่ํากวาสามลานบาท ในวันที่ยืน่คําขอรับใบอนุญาตดวย 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
   1) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
   2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตย
และเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน 
หรือลูกจางของบริษัทประกันวินาศภัยใด 

1.2.2  ประเภทนิติบุคคล นิตบิุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีลักษณะ
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

      ลักษณะและคุณสมบัตทิี่ตองมี ดังตอไปนี้  
1)  เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือเปนธนาคาร 
2)  มีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
3) มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

       (ก) เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศ
ภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย ซึ่งเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 
    (ข) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (ค) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
ไรความสามารถ 
    (ง) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
    (จ) เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
    (ฉ) เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
    (ช) เปนบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน 
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต และยังไมเกินกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
    (ซ) เปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระโดย
ทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ญ) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ฎ) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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    (ฏ) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ฐ) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ฑ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัย การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไม
นอยกวาหาป 
    (ฒ) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันถูกถอดถอน 
    (ณ) เปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
ของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตพิสูจนได
วาไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
    (ด) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวเกินกวาหาปนับแตวันที่นิติบุคคลยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

5)  สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
6) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
7) มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท 

แลวแตกรณี  ในกรณีที่นิติบุคคลไดจัดตัง้ข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
และไดจัดทํางบการเงินแลว นอกจากจะตองมีฐานะการเงินที่มัน่คงตามความขางตนแลว จะตองมีสวนของ 
ผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินไมต่ํากวาสามลานบาท ในวันที่ยืน่คําขอรับใบอนุญาตดวย 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
   1) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
   2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
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   (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตย
และเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน 
หรือลูกจางของบริษัทประกันวินาศภัยใด 

1.2.2  ประเภทนิติบุคคล นิตบิุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตองมีลักษณะ
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

      ลักษณะและคุณสมบัตทิี่ตองมี ดังตอไปนี้  
1)  เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือเปนธนาคาร 
2)  มีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
3) มีกรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

       (ก) เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศ
ภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย ซึ่งเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน 
    (ข) เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (ค) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือน 
ไรความสามารถ 
    (ง) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
    (จ) เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
    (ฉ) เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
    (ช) เปนบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเปน 
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต และยังไมเกินกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
    (ซ) เปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระโดย
ทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ญ) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
    (ฎ) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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    (ฏ) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
    (ฐ) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 
108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 
    (ฑ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประกันภัย การเงิน การลงทุน และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไม
นอยกวาหาป 
    (ฒ) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันถูกถอดถอน 
    (ณ) เปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
ของนิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตพิสูจนได
วาไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
    (ด) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวเกินกวาหาปนับแตวันที่นิติบุคคลยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 

5)  สถานที่และพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนที่ชัดเจน 
6) มีวัตถุประสงคประกอบกิจการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
7) มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีผูถือหุนไดใชเงินในหุนแลว หรือมีทุนชําระแลวไมต่ํากวาสามลานบาท 

แลวแตกรณี  ในกรณีที่นิติบุคคลไดจัดตัง้ข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนกอนขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
และไดจัดทํางบการเงินแลว นอกจากจะตองมีฐานะการเงินที่มัน่คงตามความขางตนแลว จะตองมีสวนของ 
ผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินไมต่ํากวาสามลานบาท ในวันที่ยืน่คําขอรับใบอนุญาตดวย 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
   1) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต  
   2) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
   3) มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   97 2/28/2563 BE   9:08 PM



 

2-42     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

     (ก) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน  
     (ข) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
     (ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 108/3 
มาตรา 108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 105 มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 
114/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอย
กวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือ
สอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  

1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1)  ประเภทบุคคล โดยบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย และผานการอบรมความรูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลกัสูตรที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน14  

2)  ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้   

(1) รายละเอียด ขอมูลของนิติบุคคล และงบการเงินหรือหลักฐานเก่ียวกับฐานะการเงินอ่ืน 
ในกรณีที่ไมมีงบการเงิน  

(2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ดังนี้ 
     (ก)  แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวนิาศภัย ในระยะเวลา 

ไมนอยกวาสองปขางหนา อยางนอยดังตอไปนี้  
           - เงินลงทนุ ประมาณการรายไดและคาใชจาย และปริมาณธุรกรรม  
    - การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
    - การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
    - การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เชน เกณฑการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

ผลิตภัณฑประกันภัยที่จะเสนอขาย ชองทางการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย 
       

 
 

14 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 68 
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ดรับ 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิุคคลผูไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย    

    - การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคา  
    - การจัดการเร่ืองรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน  
       - การประกอบธุรกิจอ่ืนของนิตบิุคคลผูยืน่ขอรับใบอนุญาต (ถามี)  
 

     (ข) แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งตองมีรายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับระบบงานอยางนอย ดังตอไปนี้ 
     - การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน 
     - การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย 
          - การสงรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกําหนด 
     (ค) รายละเอียดเก่ียวกับสาํนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
อยางนอยดังตอไปนี ้
     - สถานที่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
     - พื้นที่ใชสอย และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม พรอมดําเนินกิจการนายหนา
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ชัดเจน 
     (ง) รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี ้
      - โครงสรางองคกรและโครงสรางผูถือหุน 
      - หนาที่และความผิดชอบของบคุลากรในแตละหนวยงานของนติิบุคคล 
    - กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม  
    - ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวนิาศภัย
อยางนอยสองคน 
    - ผูที่จะเปนผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขาทีต่องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย 
      - รายชื่อนายหนาประกันวนิาศภัยทีไ่ดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัยที่จะปฏิบตัิงานในสาํนักงานอยางนอยหาคน และในแตละสาขาอยางนอยสองคน 

(3)  เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยแลว นิติบุคคลตองสง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม  อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เก่ียวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด     
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     (ก) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน  
     (ข) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
     (ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 108/3 
มาตรา 108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 105 มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 
114/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอย
กวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือ
สอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  

1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1)  ประเภทบุคคล โดยบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย และผานการอบรมความรูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลกัสูตรที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน14  

2)  ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้   

(1) รายละเอียด ขอมูลของนิติบุคคล และงบการเงินหรือหลักฐานเก่ียวกับฐานะการเงินอ่ืน 
ในกรณีที่ไมมีงบการเงิน  

(2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ดังนี้ 
     (ก)  แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวนิาศภัย ในระยะเวลา 

ไมนอยกวาสองปขางหนา อยางนอยดังตอไปนี้  
           - เงินลงทนุ ประมาณการรายไดและคาใชจาย และปริมาณธุรกรรม  
    - การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
    - การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
    - การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เชน เกณฑการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

ผลิตภัณฑประกันภัยที่จะเสนอขาย ชองทางการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย 
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ดรับ 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิุคคลผูไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย    

    - การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคา  
    - การจัดการเร่ืองรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน  
       - การประกอบธุรกิจอ่ืนของนิตบิุคคลผูยืน่ขอรับใบอนุญาต (ถามี)  
 

     (ข) แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งตองมีรายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับระบบงานอยางนอย ดังตอไปนี้ 
     - การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน 
     - การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย 
          - การสงรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกําหนด 
     (ค) รายละเอียดเก่ียวกับสาํนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
อยางนอยดังตอไปนี ้
     - สถานที่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
     - พื้นที่ใชสอย และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม พรอมดําเนินกิจการนายหนา
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ชัดเจน 
     (ง) รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี ้
      - โครงสรางองคกรและโครงสรางผูถือหุน 
      - หนาที่และความผิดชอบของบคุลากรในแตละหนวยงานของนติิบุคคล 
    - กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม  
    - ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวนิาศภัย
อยางนอยสองคน 
    - ผูที่จะเปนผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขาทีต่องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย 
      - รายชื่อนายหนาประกันวนิาศภัยทีไ่ดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัยที่จะปฏิบตัิงานในสาํนักงานอยางนอยหาคน และในแตละสาขาอยางนอยสองคน 

(3)  เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยแลว นิติบุคคลตองสง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม  อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เก่ียวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด     
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     (ก) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน  
     (ข) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
     (ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 108/3 
มาตรา 108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 105 มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 
114/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอย
กวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือ
สอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  

1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1)  ประเภทบุคคล โดยบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย และผานการอบรมความรูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน14  

2)  ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้   

(1) รายละเอียด ขอมูลของนิติบุคคล และงบการเงินหรือหลักฐานเก่ียวกับฐานะการเงินอ่ืน 
ในกรณีที่ไมมีงบการเงิน  

(2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ดังนี้ 
     (ก)  แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวนิาศภัย ในระยะเวลา 

ไมนอยกวาสองปขางหนา อยางนอยดังตอไปนี้  
           - เงินลงทนุ ประมาณการรายไดและคาใชจาย และปริมาณธุรกรรม  
    - การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
    - การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
    - การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เชน เกณฑการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

ผลิตภัณฑประกันภัยที่จะเสนอขาย ชองทางการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย 
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ดรับ 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิุคคลผูไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย    

    - การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคา  
    - การจัดการเร่ืองรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน  
       - การประกอบธุรกิจอ่ืนของนิตบิุคคลผูยืน่ขอรับใบอนุญาต (ถามี)  
 

     (ข) แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งตองมีรายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับระบบงานอยางนอย ดังตอไปนี้ 
     - การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน 
     - การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย 
          - การสงรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกําหนด 
     (ค) รายละเอียดเก่ียวกับสาํนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
อยางนอยดังตอไปนี ้
     - สถานที่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
     - พื้นที่ใชสอย และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม พรอมดําเนินกิจการนายหนา
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ชัดเจน 
     (ง) รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี ้
      - โครงสรางองคกรและโครงสรางผูถือหุน 
      - หนาที่และความผิดชอบของบคุลากรในแตละหนวยงานของนติิบุคคล 
    - กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม  
    - ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวนิาศภัย
อยางนอยสองคน 
    - ผูที่จะเปนผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขาทีต่องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย 
      - รายชื่อนายหนาประกันวนิาศภัยทีไ่ดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัยที่จะปฏิบตัิงานในสาํนักงานอยางนอยหาคน และในแตละสาขาอยางนอยสองคน 

(3)  เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยแลว นิติบุคคลตองสง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม  อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เก่ียวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด     
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     (ก) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน  
     (ข) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
     (ค) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 108/3 
มาตรา 108/4 มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 105 มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 
114/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอย
กวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

4) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบจากการมีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือ
สอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาด
จรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือตอการเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริงวาพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึนมาแลวเกินหาปนับแตวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  

1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1)  ประเภทบุคคล โดยบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย และผานการอบรมความรูจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน14  

2)  ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้   

(1) รายละเอียด ขอมูลของนิติบุคคล และงบการเงินหรือหลักฐานเก่ียวกับฐานะการเงินอ่ืน 
ในกรณีที่ไมมีงบการเงิน  

(2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ดังนี้ 
     (ก)  แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวนิาศภัย ในระยะเวลา 

ไมนอยกวาสองปขางหนา อยางนอยดังตอไปนี้  
           - เงินลงทนุ ประมาณการรายไดและคาใชจาย และปริมาณธุรกรรม  
    - การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
    - การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
    - การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย เชน เกณฑการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

ผลิตภัณฑประกันภัยที่จะเสนอขาย ชองทางการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย 
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ดรับ 
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิุคคลผูไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัย    

    - การดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูลของลูกคา  
    - การจัดการเร่ืองรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน  
       - การประกอบธุรกิจอ่ืนของนิตบิุคคลผูยืน่ขอรับใบอนุญาต (ถามี)  
 

     (ข) แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย ซึ่งตองมีรายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับระบบงานอยางนอย ดังตอไปนี้ 
     - การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน 
     - การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย 
          - การสงรายงานตามแบบและรายการที่คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกําหนด 
     (ค) รายละเอียดเก่ียวกับสาํนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
อยางนอยดังตอไปนี ้
     - สถานที่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
     - พื้นที่ใชสอย และอุปกรณสํานักงานที่เหมาะสม พรอมดําเนินกิจการนายหนา
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ชัดเจน 
     (ง) รายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี ้
      - โครงสรางองคกรและโครงสรางผูถือหุน 
      - หนาที่และความผิดชอบของบคุลากรในแตละหนวยงานของนติิบุคคล 
    - กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม  
    - ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกันวนิาศภัย
อยางนอยสองคน 
    - ผูที่จะเปนผูจัดการสาขาหรือผูบริหารสาขาทีต่องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย 
      - รายชื่อนายหนาประกันวนิาศภัยทีไ่ดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัยที่จะปฏิบตัิงานในสาํนักงานอยางนอยหาคน และในแตละสาขาอยางนอยสองคน 

(3)  เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยแลว นิติบุคคลตองสง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม  อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เก่ียวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด     
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ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี ้

(ก) เปนผูไดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
(ค) มีประสบการณการบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธรุกิจที่เก่ียวของไม

นอยกวานอยสองป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
 - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัยซึ่ง
เปนนายหนาประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน  

      - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
เมื่อกรรมการของนิติบุคคล หรือผูมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปน

นายหนาประกันวินาศภัยไดผานการทดสอบความรูและชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบรอยแลว นายทะเบียน
พิจารณาออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหแกนิติบุคคลนั้น โดยมีอายุใบอนุญาตหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง หรือเรียกมาใหถอยคํา
กอนพิจารณาการใหใบอนุญาตก็ได และหากมีเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการใหใบอนุญาตได 

1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของนายหนา
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว ใน
การตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

อนึ่ง นายหนาประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตนั้น ตองยื่นใบคําขอตอ
นายทะเบียน พรอมหลักฐานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุมัติ 
ใหตออายุไดตอเมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตนั้น ไดปฏิบัติตามคําสั่ง หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือของนายทะเบียนอยางถูกตองและครบถวนแลวเทานั้น  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และนายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตาม
กฎหมายตอไป 
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 1.4  สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1.4.1  สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
ประเภทบุคคลกับประเภทนิติบุคคลมีสิทธิรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดดวยการแสดงหนังสือ
มอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปน
หลักฐานดวยทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลวผลของการไมแสดงใบอนุญาตในเวลารับชําระเบี้ยประกันภัย อาจทําใหนายหนา
ประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับ
ประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ16  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
หรือกระทั่งไดสงมอบผานนายหนาประกันวินาศภัย เพื่อใหนําไปสงมอบตอแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นก็ด ี
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว17 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน  

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ18จากผูรับประกันภัย เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งไดจัดการให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับ
ประกันภัยจายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด19 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

1.4.2  หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก  
1)  หนาที่ชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลมาทําประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคล

กับประเภทนิติบุคคลมีหนาที่ในการชี้ชองดวยการจัดหาขอเสนอการประกันวินาศภัยจากผูรับประกันภัย ตามที่ไดรับ
แตงตั้งจากผูขอเอาประกันภัย หรือมีหนาที่ชี้ชองดวยการชักชวนผูมุงหวังใหมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกันภัย หรือผูมุงหวังตกลงทําประกันภัย ก็จะแตงตั้งใหนายหนาประกันวินาศภัยทําหนาที่จัดการ
ทําสัญญาประกันภัยในนามของผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยดังกลาว ซึ่งนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชี้ชอง หรือ
จัดการใหบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน 
ทุกคร้ัง  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริต และถูกตอง นายหนาประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
 

16 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 66/2 และมาตรา 100 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
18 พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 

หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย 
19 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน

วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

2-44     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี ้

(ก) เปนผูไดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
(ค) มีประสบการณการบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธรุกิจที่เก่ียวของไม

นอยกวานอยสองป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
 - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัยซึ่ง
เปนนายหนาประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน  

      - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
เมื่อกรรมการของนิติบุคคล หรือผูมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปน

นายหนาประกันวินาศภัยไดผานการทดสอบความรูและชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบรอยแลว นายทะเบียน
พิจารณาออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหแกนิติบุคคลนั้น โดยมีอายุใบอนุญาตหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง หรือเรียกมาใหถอยคํา
กอนพิจารณาการใหใบอนุญาตก็ได และหากมีเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการใหใบอนุญาตได 

1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของนายหนา
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว ใน
การตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

อนึ่ง นายหนาประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตนั้น ตองยื่นใบคําขอตอ
นายทะเบียน พรอมหลักฐานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุมัติ 
ใหตออายุไดตอเมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตนั้น ไดปฏิบัติตามคําสั่ง หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือของนายทะเบียนอยางถูกตองและครบถวนแลวเทานั้น  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และนายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตาม
กฎหมายตอไป 

 
 

 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 72 
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 1.4  สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1.4.1  สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
ประเภทบุคคลกับประเภทนิติบุคคลมีสิทธิรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดดวยการแสดงหนังสือ
มอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปน
หลักฐานดวยทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลวผลของการไมแสดงใบอนุญาตในเวลารับชําระเบี้ยประกันภัย อาจทําใหนายหนา
ประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับ
ประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ16  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
หรือกระทั่งไดสงมอบผานนายหนาประกันวินาศภัย เพื่อใหนําไปสงมอบตอแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นก็ด ี
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว17 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน  

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ18จากผูรับประกันภัย เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งไดจัดการให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับ
ประกันภัยจายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด19 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

1.4.2  หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก  
1)  หนาที่ชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลมาทําประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคล

กับประเภทนิติบุคคลมีหนาที่ในการชี้ชองดวยการจัดหาขอเสนอการประกันวินาศภัยจากผูรับประกันภัย ตามที่ไดรับ
แตงตั้งจากผูขอเอาประกันภัย หรือมีหนาที่ชี้ชองดวยการชักชวนผูมุงหวังใหมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกันภัย หรือผูมุงหวังตกลงทําประกันภัย ก็จะแตงตั้งใหนายหนาประกันวินาศภัยทําหนาที่จัดการ
ทําสัญญาประกันภัยในนามของผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยดังกลาว ซึ่งนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชี้ชอง หรือ
จัดการใหบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน 
ทุกคร้ัง  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริต และถูกตอง นายหนาประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
 

16 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 66/2 และมาตรา 100 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
18 พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 

หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย 
19 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน

วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-44     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี ้

(ก) เปนผูไดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
(ค) มีประสบการณการบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธรุกิจที่เก่ียวของไม

นอยกวานอยสองป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
 - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัยซึ่ง
เปนนายหนาประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน  

      - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
เมื่อกรรมการของนิติบุคคล หรือผูมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปน

นายหนาประกันวินาศภัยไดผานการทดสอบความรูและชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบรอยแลว นายทะเบียน
พิจารณาออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหแกนิติบุคคลนั้น โดยมีอายุใบอนุญาตหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง หรือเรียกมาใหถอยคํา
กอนพิจารณาการใหใบอนุญาตก็ได และหากมีเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการใหใบอนุญาตได 

1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของนายหนา
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว ใน
การตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

อนึ่ง นายหนาประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตนั้น ตองยื่นใบคําขอตอ
นายทะเบียน พรอมหลักฐานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุมัติ 
ใหตออายุไดตอเมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตนั้น ไดปฏิบัติตามคําสั่ง หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือของนายทะเบียนอยางถูกตองและครบถวนแลวเทานั้น  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และนายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตาม
กฎหมายตอไป 

 
 

 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 72 
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 1.4  สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1.4.1  สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
ประเภทบุคคลกับประเภทนิติบุคคลมีสิทธิรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดดวยการแสดงหนังสือ
มอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปน
หลักฐานดวยทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลวผลของการไมแสดงใบอนุญาตในเวลารับชําระเบี้ยประกันภัย อาจทําใหนายหนา
ประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับ
ประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ16  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
หรือกระทั่งไดสงมอบผานนายหนาประกันวินาศภัย เพื่อใหนําไปสงมอบตอแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นก็ดี 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว17 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน  

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ18จากผูรับประกันภัย เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งไดจัดการให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับ
ประกันภัยจายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด19 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

1.4.2  หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก  
1)  หนาที่ชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลมาทําประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคล

กับประเภทนิติบุคคลมีหนาที่ในการชี้ชองดวยการจัดหาขอเสนอการประกันวินาศภัยจากผูรับประกันภัย ตามที่ไดรับ
แตงตั้งจากผูขอเอาประกันภัย หรือมีหนาที่ชี้ชองดวยการชักชวนผูมุงหวังใหมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกันภัย หรือผูมุงหวังตกลงทําประกันภัย ก็จะแตงตั้งใหนายหนาประกันวินาศภัยทําหนาที่จัดการ
ทําสัญญาประกันภัยในนามของผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยดังกลาว ซึ่งนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชี้ชอง หรือ
จัดการใหบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน 
ทุกคร้ัง  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริต และถูกตอง นายหนาประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
 

16 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 66/2 และมาตรา 100 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
18 พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 

หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย 
19 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน

วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 
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ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี ้

(ก) เปนผูไดรับใบอนญุาตเปนนายหนาประกันวนิาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวนิาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 
(ค) มีประสบการณการบริหารงานในการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธรุกิจที่เก่ียวของไม

นอยกวานอยสองป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  
 - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวนิาศภัยซึ่ง
เปนนายหนาประกันวินาศภัยผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน  

      - บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทในเวลาเดียวกัน 
เมื่อกรรมการของนิติบุคคล หรือผูมีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปน

นายหนาประกันวินาศภัยไดผานการทดสอบความรูและชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบรอยแลว นายทะเบียน
พิจารณาออกใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหแกนิติบุคคลนั้น โดยมีอายุใบอนุญาตหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง หรือเรียกมาใหถอยคํา
กอนพิจารณาการใหใบอนุญาตก็ได และหากมีเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนายทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการใหใบอนุญาตได 

1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตนายหนาประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของนายหนา
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว ใน
การตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

อนึ่ง นายหนาประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตนั้น ตองยื่นใบคําขอตอ
นายทะเบียน พรอมหลักฐานการดํารงเงินกองทุน รายงานผลของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุมัติ 
ใหตออายุไดตอเมื่อผูขอตออายุใบอนุญาตนั้น ไดปฏิบัติตามคําสั่ง หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือของนายทะเบียนอยางถูกตองและครบถวนแลวเทานั้น  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และนายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตาม
กฎหมายตอไป 

 
 

 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 72 
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 1.4  สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
1.4.1  สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
ประเภทบุคคลกับประเภทนิติบุคคลมีสิทธิรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดดวยการแสดงหนังสือ
มอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปน
หลักฐานดวยทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลวผลของการไมแสดงใบอนุญาตในเวลารับชําระเบี้ยประกันภัย อาจทําใหนายหนา
ประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับ
ประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ16  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
หรือกระทั่งไดสงมอบผานนายหนาประกันวินาศภัย เพื่อใหนําไปสงมอบตอแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นก็ดี 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว17 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน  

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ18จากผูรับประกันภัย เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งไดจัดการให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับ
ประกันภัยจายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด19 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

1.4.2  หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก  
1)  หนาที่ชี้ชอง หรือจัดการใหบุคคลมาทําประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคล

กับประเภทนิติบุคคลมีหนาที่ในการชี้ชองดวยการจัดหาขอเสนอการประกันวินาศภัยจากผูรับประกันภัย ตามที่ไดรับ
แตงตั้งจากผูขอเอาประกันภัย หรือมีหนาที่ชี้ชองดวยการชักชวนผูมุงหวังใหมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกันภัย หรือผูมุงหวังตกลงทําประกันภัย ก็จะแตงตั้งใหนายหนาประกันวินาศภัยทําหนาที่จัดการ
ทําสัญญาประกันภัยในนามของผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยดังกลาว ซึ่งนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชี้ชอง หรือ
จัดการใหบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน 
ทุกคร้ัง  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริต และถูกตอง นายหนาประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
 

16 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 66/2 และมาตรา 100 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
18 พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 

หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย 
19 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน

วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้ 
ก.  ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย

ใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ

ประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
(2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย

นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ

แสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 
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(3)  สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท 
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี 

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง 
ผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ 
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได  

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก 
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ.  ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเร่ือง
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด 

หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา

การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน 

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น  

 
 

 

2-46     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้ 
ก.  ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย

ใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ

ประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
(2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย

นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ

แสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 
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(3)  สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท 
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี 

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง 
ผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ 
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได  

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก 
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ.  ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเร่ือง
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด 

หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา

การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน 

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้ 
ก.  ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย

ใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ

ประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
(2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย

นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ

แสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 
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(3)  สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท 
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี 

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง 
ผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ 
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได  

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก 
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ.  ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเร่ือง
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด 

หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา

การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน 

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น  
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้ 
ก.  ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย

ใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ

ประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
(2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย

นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ

แสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 
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(3)  สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท 
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี 

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง 
ผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ 
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได  

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก 
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ.  ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเร่ือง
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย  

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด 

หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา

การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน 

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น  
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(9)  ตองไมทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนเองเปนผูรับประกันภัย และใหระบุแจงชัดใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
ผูรับประกันภัย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ใหนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแต
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได มีหนาที่ให 
ความรวมมือกับผูรับประกันภัยดังกลาวในการกระทํา หรือการละเวนกระทําเพิ่มเติมจากประกาศทั้งสามฉบับขางตน 
ดังนี้  

(1)  กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(2)  เสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนใหเสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น และตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจทําประกันภัยของผูมุงหวังตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดดวย 

(3)  ใหรวมมือกับผูรับประกันภัย ดังตอไปนี้ 
ก. แสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง

การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกับการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส 
ข. แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย

ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได 
ค. แสดงวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการขายประกันภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด 

และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชนอะไรจากการตัดสินใจซื้อ หรือแนะนําผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสม
กับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ง. แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้ 
-  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ

คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผานการใหความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย  
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  คําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย 
(4)  จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย 
(5)  เมื่อผูมุงหวังแสดงเจตนาขอทําประกันภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย 
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ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย 
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป 

ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

(4)  สําหรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร ผูรับประกันภัยจะตองจัดการให
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ่งเปนพนักงานของธนาคารนั้น และไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเวลาเสนอขาย  
ข.  ตองเแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
ค.  การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจหามมิใหมีการบังคับ 

หรือใชเงื่อนไขในการตอรองใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
ง. ธนาคารจะตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับกรณีการเสนอขายผานนายหนา

ประกันวินาศภัย ดังที่กลาวไวในขางตนดวย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ หรือละเวนกระทําการ ในการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณา เปนตนวา หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย 
หรือปาย ดังนี้ 

(1)  ขอความที่โฆษณานั้นตองไมเปนขอเท็จหรือเกินความจริง 
(2)  ขอความที่โฆษณานั้นตองมีความชัดเจน เขาใจงาย และไมกํากวม 
(3)  ขอความที่โฆษณานั้นจะตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย หรือการจายเงินตามสัญญาประกันภัย 
(4)  ในการโฆษณาที่ระบุวา “ไมตองตรวจสุขภาพ” จะตองมีการระบุใหชัดเจนดวยวาตอง

แถลงเก่ียวกับสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัยดวยหรือไม หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพตองระบุเพิ่มดวยวาการ
แถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(5)  ในกรณีที่มีการอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอ่ืนใด ตองระบุแหลงที่มาให
ชัดเจนตองไมตัดทอนขอมูลดังกลาวจนอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และตองมีขอมูลดังกลาวพรอมให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 

(6)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาที่ใชขอความ หรือภาพ ตัวอักษรของคําเตือนและคําอธิบาย
รายละเอียดตองมีความคมชัด และอานไดชัดเจน 

(7)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาทีม่ีเฉพาะการใชเสียง ตองจัดใหมีการอานออกเสียง คําเตือน 
และคําอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟงเขาใจได 

(8)  ใหมีการระบุคําเตือน โดยใชขอความวา “ผูซ้ือควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
คุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง” หรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

 
 

กำรท�ำประกันภัยของลูกค้ำธนำคำรต้องเป็นไปโดยควำมสมัครใจห้ำมมิให้มีกำรบังคับ

 

2-48     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย 
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป 

ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

(4)  สําหรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร ผูรับประกันภัยจะตองจัดการให
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ่งเปนพนักงานของธนาคารนั้น และไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเวลาเสนอขาย  
ข.  ตองเแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
ค.  การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจหามมิใหมีการบังคับ 

หรือใชเงื่อนไขในการตอรองใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
ง. ธนาคารจะตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับกรณีการเสนอขายผานนายหนา

ประกันวินาศภัย ดังที่กลาวไวในขางตนดวย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ หรือละเวนกระทําการ ในการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณา เปนตนวา หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย 
หรือปาย ดังนี้ 

(1)  ขอความที่โฆษณานั้นตองไมเปนขอเท็จหรือเกินความจริง 
(2)  ขอความที่โฆษณานั้นตองมีความชัดเจน เขาใจงาย และไมกํากวม 
(3)  ขอความที่โฆษณานั้นจะตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย หรือการจายเงินตามสัญญาประกันภัย 
(4)  ในการโฆษณาที่ระบุวา “ไมตองตรวจสุขภาพ” จะตองมีการระบุใหชัดเจนดวยวาตอง

แถลงเก่ียวกับสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัยดวยหรือไม หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพตองระบุเพิ่มดวยวาการ
แถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(5)  ในกรณีที่มีการอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอ่ืนใด ตองระบุแหลงที่มาให
ชัดเจนตองไมตัดทอนขอมูลดังกลาวจนอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และตองมีขอมูลดังกลาวพรอมให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 

(6)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาที่ใชขอความ หรือภาพ ตัวอักษรของคําเตือนและคําอธิบาย
รายละเอียดตองมีความคมชัด และอานไดชัดเจน 

(7)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาทีม่ีเฉพาะการใชเสียง ตองจัดใหมีการอานออกเสียง คําเตือน 
และคําอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟงเขาใจได 

(8)  ใหมีการระบุคําเตือน โดยใชขอความวา “ผูซ้ือควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
คุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง” หรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
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(9)  ตองไมทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนเองเปนผูรับประกันภัย และใหระบุแจงชัดใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
ผูรับประกันภัย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ใหนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแต
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได มีหนาที่ให 
ความรวมมือกับผูรับประกันภัยดังกลาวในการกระทํา หรือการละเวนกระทําเพิ่มเติมจากประกาศทั้งสามฉบับขางตน 
ดังนี้  

(1)  กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(2)  เสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนใหเสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น และตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจทําประกันภัยของผูมุงหวังตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดดวย 

(3)  ใหรวมมือกับผูรับประกันภัย ดังตอไปนี้ 
ก. แสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง

การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกับการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส 
ข. แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย

ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได 
ค. แสดงวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการขายประกันภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด 

และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชนอะไรจากการตัดสินใจซื้อ หรือแนะนําผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสม
กับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ง. แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้ 
-  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ

คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผานการใหความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย  
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  คําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย 
(4)  จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย 
(5)  เมื่อผูมุงหวังแสดงเจตนาขอทําประกันภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(9)  ตองไมทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนเองเปนผูรับประกันภัย และใหระบุแจงชัดใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
ผูรับประกันภัย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ใหนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแต
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได มีหนาที่ให 
ความรวมมือกับผูรับประกันภัยดังกลาวในการกระทํา หรือการละเวนกระทําเพิ่มเติมจากประกาศทั้งสามฉบับขางตน 
ดังนี้  

(1)  กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(2)  เสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนใหเสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น และตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจทําประกันภัยของผูมุงหวังตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดดวย 

(3)  ใหรวมมือกับผูรับประกันภัย ดังตอไปนี้ 
ก. แสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง

การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกับการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส 
ข. แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย

ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได 
ค. แสดงวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการขายประกันภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด 

และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชนอะไรจากการตัดสินใจซื้อ หรือแนะนําผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสม
กับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ง. แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้ 
-  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ

คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผานการใหความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย  
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  คําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย 
(4)  จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย 
(5)  เมื่อผูมุงหวังแสดงเจตนาขอทําประกันภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย 
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ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย 
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป 

ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

(4)  สําหรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร ผูรับประกันภัยจะตองจัดการให
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ่งเปนพนักงานของธนาคารนั้น และไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเวลาเสนอขาย  
ข.  ตองเแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
ค.  การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจหามมิใหมีการบังคับ 

หรือใชเงื่อนไขในการตอรองใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
ง. ธนาคารจะตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับกรณีการเสนอขายผานนายหนา

ประกันวินาศภัย ดังที่กลาวไวในขางตนดวย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ หรือละเวนกระทําการ ในการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณา เปนตนวา หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย 
หรือปาย ดังนี้ 

(1)  ขอความที่โฆษณานั้นตองไมเปนขอเท็จหรือเกินความจริง 
(2)  ขอความที่โฆษณานั้นตองมีความชัดเจน เขาใจงาย และไมกํากวม 
(3)  ขอความที่โฆษณานั้นจะตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย หรือการจายเงินตามสัญญาประกันภัย 
(4)  ในการโฆษณาที่ระบุวา “ไมตองตรวจสุขภาพ” จะตองมีการระบุใหชัดเจนดวยวาตอง

แถลงเก่ียวกับสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัยดวยหรือไม หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพตองระบุเพิ่มดวยวาการ
แถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(5)  ในกรณีที่มีการอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอ่ืนใด ตองระบุแหลงที่มาให
ชัดเจนตองไมตัดทอนขอมูลดังกลาวจนอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และตองมีขอมูลดังกลาวพรอมให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 

(6)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาที่ใชขอความ หรือภาพ ตัวอักษรของคําเตือนและคําอธิบาย
รายละเอียดตองมีความคมชัด และอานไดชัดเจน 

(7)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาทีม่ีเฉพาะการใชเสียง ตองจัดใหมีการอานออกเสียง คําเตือน 
และคําอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟงเขาใจได 

(8)  ใหมีการระบุคําเตือน โดยใชขอความวา “ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
คุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง” หรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
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ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย 
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป 

ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

(4)  สําหรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร ผูรับประกันภัยจะตองจัดการให
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ่งเปนพนักงานของธนาคารนั้น และไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเวลาเสนอขาย  
ข.  ตองเแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
ค.  การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจหามมิใหมีการบังคับ 

หรือใชเงื่อนไขในการตอรองใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
ง. ธนาคารจะตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับกรณีการเสนอขายผานนายหนา

ประกันวินาศภัย ดังที่กลาวไวในขางตนดวย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ หรือละเวนกระทําการ ในการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณา เปนตนวา หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย 
หรือปาย ดังนี้ 

(1)  ขอความที่โฆษณานั้นตองไมเปนขอเท็จหรือเกินความจริง 
(2)  ขอความที่โฆษณานั้นตองมีความชัดเจน เขาใจงาย และไมกํากวม 
(3)  ขอความที่โฆษณานั้นจะตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย หรือการจายเงินตามสัญญาประกันภัย 
(4)  ในการโฆษณาที่ระบุวา “ไมตองตรวจสุขภาพ” จะตองมีการระบุใหชัดเจนดวยวาตอง

แถลงเก่ียวกับสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัยดวยหรือไม หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพตองระบุเพิ่มดวยวาการ
แถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(5)  ในกรณีที่มีการอางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอ่ืนใด ตองระบุแหลงที่มาให
ชัดเจนตองไมตัดทอนขอมูลดังกลาวจนอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ และตองมีขอมูลดังกลาวพรอมให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 

(6)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาที่ใชขอความ หรือภาพ ตัวอักษรของคําเตือนและคําอธิบาย
รายละเอียดตองมีความคมชัด และอานไดชัดเจน 

(7)  กรณีโฆษณาผานสื่อโฆษณาทีม่ีเฉพาะการใชเสียง ตองจัดใหมีการอานออกเสียง คําเตือน 
และคําอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟงเขาใจได 

(8)  ใหมีการระบุคําเตือน โดยใชขอความวา “ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความ
คุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง” หรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
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(9)  ตองไมทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิดวาตนเองเปนผูรับประกันภัย และใหระบุแจงชัดใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาวา กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายเปนกรมธรรมประกันภัยของ
ผูรับประกันภัย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ 
วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ใหนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแต
กรณีซึ่งไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได มีหนาที่ให 
ความรวมมือกับผูรับประกันภัยดังกลาวในการกระทํา หรือการละเวนกระทําเพิ่มเติมจากประกาศทั้งสามฉบับขางตน 
ดังนี้  

(1)  กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(2)  เสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเฉพาะกรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนใหเสนอขายผานทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น และตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจทําประกันภัยของผูมุงหวังตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดดวย 

(3)  ใหรวมมือกับผูรับประกันภัย ดังตอไปนี้ 
ก. แสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง

การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกับการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส 
ข. แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย

ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได 
ค. แสดงวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการขายประกันภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด 

และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชนอะไรจากการตัดสินใจซื้อ หรือแนะนําผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสม
กับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ง. แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้ 
-  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ

คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ผานการใหความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย  
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  คําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรม

ประกันภัย 
(4)  จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย 
(5)  เมื่อผูมุงหวังแสดงเจตนาขอทําประกันภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(6)  แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น 

(7)  ออกเลขที่อางอิงหรือเอกสารอางอิงทางอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวัง 

(8)  เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว ตองออกเอกสารการรับเงินของผูรับประกันภัยใหแก 
ผูมุงหวัง 

(9)  ในการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

อนึ่ง สําหรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารเปนผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํา
ประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 

ทั้งในการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น โดยที่ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

4)  หนาที่ตองไมตั้ง หรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามเขามาปฏิบัติหนาที่ นายหนาประกัน
วินาศภัย ประเภทนิติบุคคลจะตองไมแตงตั้ง หรือยินยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตอไปนี้เขามาเปน หรือ 
ทําหนาที่นายหนาประกันวินาศภัย หรือบุคคลผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 

(1)  บุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(2)  บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(3)  บุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(4)  บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ สมุหบัญชี หรือพนักงานผูที่มีอํานาจในการจัดการ

กิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(5)  บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท

ประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(6)  บุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต  
(7)  บุคคลลมละลาย  
(8)  บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ  
(9)  บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
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5)  หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย  

กรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยไมจัดตั้งสํานักงานใดข้ึนมาเลย หรือมิไดจัดใหมีสํานักงานแหงใหม
ตามที่โยกยาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท และกรณีที่โยกยายแลวมิไดแจงตอนายทะเบียน
ตามกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

6)  หนาที่ตองจัดทํา และลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ21 เปน
หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล จะตองจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ
ของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
เก่ียวกับธุรกิจดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตที่มีรายการใหลง มิฉะนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

7)  หนาที่ตองเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ22 นายหนาประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีหนาที่จัดเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจของตน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียน และสมุดบัญชีไวที่สํานักงานของตน เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที ่
ลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

8)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูแทนที่มีอํานาจปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นายหนา
ประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองรักษาใหผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัยอยางนอยสองคนที่ผานการทดสอบความรู ปฏิบัติหนาที่ใหมีจํานวนข้ันต่ํา
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 

9)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ในการประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงประเภทนิติบุคคล ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และการ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยตอประเภทนิติบุคคลนั้น ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย และผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการประกันภัยตอดวย โดยใหมีจํานวนข้ันต่ําสามคนคงที่อยู
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยนั้นๆ 

สําหรับการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ในการใหบริการแกประชาชน และใหคําชี้แจงตอนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่นั้น จะตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประจําอยู
ตลอดเวลา ไมนอยกวาหนึ่งคนในสํานักงานหรือแตละสาขา  

 
 

20 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102 
21 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 70 และมาตรา 103 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104 
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(6)  แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น 

(7)  ออกเลขที่อางอิงหรือเอกสารอางอิงทางอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวัง 

(8)  เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว ตองออกเอกสารการรับเงินของผูรับประกันภัยใหแก 
ผูมุงหวัง 

(9)  ในการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

อนึ่ง สําหรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารเปนผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํา
ประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 

ทั้งในการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น โดยที่ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

4)  หนาที่ตองไมตั้ง หรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามเขามาปฏิบัติหนาที่ นายหนาประกัน
วินาศภัย ประเภทนิติบุคคลจะตองไมแตงตั้ง หรือยินยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตอไปนี้เขามาเปน หรือ 
ทําหนาที่นายหนาประกันวินาศภัย หรือบุคคลผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 

(1)  บุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(2)  บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(3)  บุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(4)  บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ สมุหบัญชี หรือพนักงานผูที่มีอํานาจในการจัดการ

กิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(5)  บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท

ประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(6)  บุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต  
(7)  บุคคลลมละลาย  
(8)  บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ  
(9)  บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
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5)  หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย  

กรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยไมจัดตั้งสํานักงานใดข้ึนมาเลย หรือมิไดจัดใหมีสํานักงานแหงใหม
ตามที่โยกยาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท และกรณีที่โยกยายแลวมิไดแจงตอนายทะเบียน
ตามกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

6)  หนาที่ตองจัดทํา และลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ21 เปน
หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล จะตองจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ
ของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
เก่ียวกับธุรกิจดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตที่มีรายการใหลง มิฉะนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

7)  หนาที่ตองเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ22 นายหนาประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีหนาที่จัดเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจของตน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียน และสมุดบัญชีไวที่สํานักงานของตน เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที ่
ลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

8)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูแทนที่มีอํานาจปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นายหนา
ประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองรักษาใหผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัยอยางนอยสองคนที่ผานการทดสอบความรู ปฏิบัติหนาที่ใหมีจํานวนข้ันต่ํา
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 

9)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ในการประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงประเภทนิติบุคคล ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และการ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยตอประเภทนิติบุคคลนั้น ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย และผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการประกันภัยตอดวย โดยใหมีจํานวนข้ันต่ําสามคนคงที่อยู
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยนั้นๆ 

สําหรับการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ในการใหบริการแกประชาชน และใหคําชี้แจงตอนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่นั้น จะตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประจําอยู
ตลอดเวลา ไมนอยกวาหนึ่งคนในสํานักงานหรือแตละสาขา  

 
 

20 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102 
21 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 70 และมาตรา 103 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104 
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(6)  แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น 

(7)  ออกเลขที่อางอิงหรือเอกสารอางอิงทางอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวัง 

(8)  เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว ตองออกเอกสารการรับเงินของผูรับประกันภัยใหแก 
ผูมุงหวัง 

(9)  ในการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

อนึ่ง สําหรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารเปนผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํา
ประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 

ทั้งในการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น โดยที่ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

4)  หนาที่ตองไมตั้ง หรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามเขามาปฏิบัติหนาที่ นายหนาประกัน
วินาศภัย ประเภทนิติบุคคลจะตองไมแตงตั้ง หรือยินยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตอไปนี้เขามาเปน หรือ 
ทําหนาที่นายหนาประกันวินาศภัย หรือบุคคลผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 

(1)  บุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(2)  บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(3)  บุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(4)  บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ สมุหบัญชี หรือพนักงานผูที่มีอํานาจในการจัดการ

กิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(5)  บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท

ประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(6)  บุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต  
(7)  บุคคลลมละลาย  
(8)  บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ  
(9)  บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
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5)  หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย  

กรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยไมจัดตั้งสํานักงานใดข้ึนมาเลย หรือมิไดจัดใหมีสํานักงานแหงใหม
ตามที่โยกยาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท และกรณีที่โยกยายแลวมิไดแจงตอนายทะเบียน
ตามกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

6)  หนาที่ตองจัดทํา และลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ21 เปน
หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล จะตองจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ
ของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
เก่ียวกับธุรกิจดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตที่มีรายการใหลง มิฉะนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

7)  หนาที่ตองเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ22 นายหนาประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีหนาที่จัดเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจของตน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียน และสมุดบัญชีไวที่สํานักงานของตน เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ 
ลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

8)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูแทนที่มีอํานาจปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นายหนา
ประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองรักษาใหผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัยอยางนอยสองคนที่ผานการทดสอบความรู ปฏิบัติหนาที่ใหมีจํานวนข้ันต่ํา
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 

9)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ในการประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงประเภทนิติบุคคล ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และการ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยตอประเภทนิติบุคคลนั้น ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย และผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการประกันภัยตอดวย โดยใหมีจํานวนข้ันต่ําสามคนคงที่อยู
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยนั้นๆ 

สําหรับการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ในการใหบริการแกประชาชน และใหคําชี้แจงตอนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่นั้น จะตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประจําอยู
ตลอดเวลา ไมนอยกวาหนึ่งคนในสํานักงานหรือแตละสาขา  

 
 

20 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102 
21 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 70 และมาตรา 103 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104 
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(6)  แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น 

(7)  ออกเลขที่อางอิงหรือเอกสารอางอิงทางอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งสงขอมูลเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวัง 

(8)  เมื่อมีการชําระเบี้ยประกันภัยแลว ตองออกเอกสารการรับเงินของผูรับประกันภัยใหแก 
ผูมุงหวัง 

(9)  ในการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

อนึ่ง สําหรับการใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารเปนผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํา
ประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 

ทั้งในการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น โดยที่ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส
ที่มีลักษณะเชื่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศไวเปนอยางอ่ืน 

4)  หนาที่ตองไมตั้ง หรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามเขามาปฏิบัติหนาที่ นายหนาประกัน
วินาศภัย ประเภทนิติบุคคลจะตองไมแตงตั้ง หรือยินยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามตอไปนี้เขามาเปน หรือ 
ทําหนาที่นายหนาประกันวินาศภัย หรือบุคคลผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย 

(1)  บุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(2)  บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(3)  บุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ไดรับใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(4)  บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ สมุหบัญชี หรือพนักงานผูที่มีอํานาจในการจัดการ

กิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(5)  บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท

ประกันวินาศภัย ในเวลาเดียวกัน  
(6)  บุคคลที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต  
(7)  บุคคลลมละลาย  
(8)  บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ  
(9)  บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย  
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5)  หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย  

กรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยไมจัดตั้งสํานักงานใดข้ึนมาเลย หรือมิไดจัดใหมีสํานักงานแหงใหม
ตามที่โยกยาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท และกรณีที่โยกยายแลวมิไดแจงตอนายทะเบียน
ตามกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

6)  หนาที่ตองจัดทํา และลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ21 เปน
หนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล จะตองจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ
ของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
เก่ียวกับธุรกิจดังกลาวใหเสร็จเรียบรอย ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตที่มีรายการใหลง มิฉะนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

7)  หนาที่ตองเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ22 นายหนาประกัน
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลมีหนาที่จัดเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจของตน รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียน และสมุดบัญชีไวที่สํานักงานของตน เปนระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ 
ลงรายการคร้ังสุดทายในสมุดทะเบียน หรือสมุดบัญชีนั้น หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

8)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูแทนที่มีอํานาจปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา นายหนา
ประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองรักษาใหผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัยอยางนอยสองคนที่ผานการทดสอบความรู ปฏิบัติหนาที่ใหมีจํานวนข้ันต่ํา
ดังกลาวคงที่อยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย 

9)  หนาที่ตองรักษาใหมีจํานวนข้ันต่ําของผูปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ในการประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันวนิาศภัยโดยตรงประเภทนิติบุคคล ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และการ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยตอประเภทนิติบุคคลนั้น ตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย และผานการทดสอบความรูเก่ียวกับการประกันภัยตอดวย โดยใหมีจํานวนข้ันต่ําสามคนคงที่อยู
ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยนั้นๆ 

สําหรับการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป ในการใหบริการแกประชาชน และใหคําชี้แจงตอนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่นั้น จะตองมีผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประจําอยู
ตลอดเวลา ไมนอยกวาหนึ่งคนในสํานักงานหรือแตละสาขา  

 
 

20 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102 
21 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 70 และมาตรา 103 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104 
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��1_edit NT_388page.indd   107 2/28/2563 BE   9:08 PM



 

2-52     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

10)   หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธสิําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี ้

(1)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง 
(2)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยตอ 
(3)  หนึ่งลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ

นายหนาประกันวินาศภัยตอ 
ใหถือวาการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

เปนการดํารงเงินกองทุนขางตนแลว 
11)  หนาที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง

เปนสถาบันการเงิน หรือเปนผูไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินแทน 
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น 

สวนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลอ่ืนตองจัดใหมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน 
สําหรับเฉพาะการรับหรือจายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใชในการดําเนินการอ่ืนๆ โดยใหเปนบัญชีที่ปราศจาก
ภาระผูกพันใด และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ 
(2)  ทําหนังสือแจงตอสถาบันการเงินแสดงความยินยอมใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล

บัญชีนั้นจากสถาบันการเงินไดโดยตรง พรอมนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น 

12) หนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ23 เปนหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภท
นิติบุคคลที่จะตองใหความรวมมือแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ในการใหถอยคํา หรือนําสงสมุด
ทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารใดๆ หรือนําสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
ยังสํานักงานของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบ หากไมยินยอม หรือผูใดขัดขวาง หรือ 
ไมอํานวยความสะดวก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ แบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1)  เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดทําการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ตามที่กําหนดไว 
2)  เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง

ในบริษัทประกันวินาศภัยใด24  
1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา นายหนาประกันวินาศภัย25  
 

 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 75, มาตรา 105 และมาตรา 106 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 73 
25 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 76 
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1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด26 

หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ

กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู
รับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

(1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

(3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

(4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 
 

26 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77 
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10)   หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธสิําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี ้

(1)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง 
(2)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยตอ 
(3)  หนึ่งลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ

นายหนาประกันวินาศภัยตอ 
ใหถือวาการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

เปนการดํารงเงินกองทุนขางตนแลว 
11)  หนาที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง

เปนสถาบันการเงิน หรือเปนผูไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินแทน 
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น 

สวนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลอ่ืนตองจัดใหมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน 
สําหรับเฉพาะการรับหรือจายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใชในการดําเนินการอ่ืนๆ โดยใหเปนบัญชีที่ปราศจาก
ภาระผูกพันใด และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ 
(2)  ทําหนังสือแจงตอสถาบันการเงินแสดงความยินยอมใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล

บัญชีนั้นจากสถาบันการเงินไดโดยตรง พรอมนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น 

12) หนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ23 เปนหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภท
นิติบุคคลที่จะตองใหความรวมมือแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ในการใหถอยคํา หรือนําสงสมุด
ทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารใดๆ หรือนําสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
ยังสํานักงานของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบ หากไมยินยอม หรือผูใดขัดขวาง หรือ 
ไมอํานวยความสะดวก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ แบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1)  เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดทําการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ตามที่กําหนดไว 
2)  เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง

ในบริษัทประกันวินาศภัยใด24  
1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา นายหนาประกันวินาศภัย25  
 

 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 75, มาตรา 105 และมาตรา 106 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 73 
25 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 76 
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1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด26 

หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ

กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู
รับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

(1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

(3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

(4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 
 

26 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77 
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10)   หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธสิําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี ้

(1)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง 
(2)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยตอ 
(3)  หนึ่งลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ

นายหนาประกันวินาศภัยตอ 
ใหถือวาการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

เปนการดํารงเงินกองทุนขางตนแลว 
11)  หนาที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง

เปนสถาบันการเงิน หรือเปนผูไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินแทน 
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น 

สวนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลอ่ืนตองจัดใหมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน 
สําหรับเฉพาะการรับหรือจายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใชในการดําเนินการอ่ืนๆ โดยใหเปนบัญชีที่ปราศจาก
ภาระผูกพันใด และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ 
(2)  ทําหนังสือแจงตอสถาบันการเงินแสดงความยินยอมใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล

บัญชีนั้นจากสถาบันการเงินไดโดยตรง พรอมนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น 

12) หนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ23 เปนหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภท
นิติบุคคลที่จะตองใหความรวมมือแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ในการใหถอยคํา หรือนําสงสมุด
ทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารใดๆ หรือนําสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
ยังสํานักงานของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบ หากไมยินยอม หรือผูใดขัดขวาง หรือ 
ไมอํานวยความสะดวก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ แบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1)  เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดทําการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ตามที่กําหนดไว 
2)  เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง

ในบริษัทประกันวินาศภัยใด24  
1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวนิาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา นายหนาประกันวินาศภัย25  
 

 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 75, มาตรา 105 และมาตรา 106 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 73 
25 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 76 
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1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด26 

หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ

กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู
รับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

(1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

(3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

(4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 
 

26 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77 
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10)   หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธสิําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี ้

(1)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง 
(2)  หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยตอ 
(3)  หนึ่งลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ

นายหนาประกันวินาศภัยตอ 
ใหถือวาการดํารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

เปนการดํารงเงินกองทุนขางตนแลว 
11)  หนาที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง

เปนสถาบันการเงิน หรือเปนผูไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินแทน 
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น 

สวนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลอ่ืนตองจัดใหมีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน 
สําหรับเฉพาะการรับหรือจายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใชในการดําเนินการอ่ืนๆ โดยใหเปนบัญชีที่ปราศจาก
ภาระผูกพันใด และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ 
(2)  ทําหนังสือแจงตอสถาบันการเงินแสดงความยินยอมใหนายทะเบียนตรวจสอบขอมูล

บัญชีนั้นจากสถาบันการเงินไดโดยตรง พรอมนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น 

12) หนาที่ตองใหความรวมมือในการตรวจสอบ23 เปนหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัยประเภท
นิติบุคคลที่จะตองใหความรวมมือแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ในการใหถอยคํา หรือนําสงสมุด
ทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารใดๆ หรือนําสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด หรือในการเขาไป
ยังสํานักงานของนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเพื่อตรวจสอบ หากไมยินยอม หรือผูใดขัดขวาง หรือ 
ไมอํานวยความสะดวก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ แบงออกไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 
1)  เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดทําการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ตามที่กําหนดไว 
2)  เมื่อนายหนาประกันวินาศภัยผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจาง

ในบริษัทประกันวินาศภัยใด24  
1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวนิาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา นายหนาประกันวินาศภัย25  
 

 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 75, มาตรา 105 และมาตรา 106 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 73 
25 อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 76 
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1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด26 

หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ

กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู
รับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

(1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

(3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

(4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 
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 (5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

(6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

(7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
(8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
(9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
(10)  ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
(11)  เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกินหนึ่งลานบาท 
โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย 
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อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน 
และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อน
เวลาในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทรัพยสินมาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี ้จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงินของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
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 (5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

(6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

(7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
(8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
(9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
(10)  ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
(11)  เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกินหนึ่งลานบาท 
โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย 
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อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน 
และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อน
เวลาในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทรัพยสินมาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี ้จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงินของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 (5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

(6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

(7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
(8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
(9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
(10)  ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
(11)  เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกินหนึ่งลานบาท 
โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย 
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อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน 
และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อน
เวลาในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทรัพยสินมาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี ้จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงินของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
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 (5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

(6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

(7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
(8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
(9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
(10)  ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
(11)  เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกินหนึ่งลานบาท 
โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย 
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อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน 
และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อน
เวลาในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทรัพยสินมาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี ้จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงินของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6) ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  

(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัยโดยความยินยอมของเจาหนี้นั้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้นใหแกผูรับ
ประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
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2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือและความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดแูลธุรกิจประกันภัยจาก
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล27 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล28 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอย
กวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ29  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ 
 

 
 27 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17  

28 เพิ่งอาง มาตรา 45 
29 เพิ่งอาง มาตรา 6 

 

 

2-56     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6) ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  

(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัยโดยความยินยอมของเจาหนี้นั้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้นใหแกผูรับ
ประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
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2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือและความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดแูลธุรกิจประกันภัยจาก
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล27 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล28 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอย
กวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ29  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ 
 

 
 27 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17  

28 เพิ่งอาง มาตรา 45 
29 เพิ่งอาง มาตรา 6 
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ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6) ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  

(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัยโดยความยินยอมของเจาหนี้นั้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้นใหแกผูรับ
ประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
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2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือและความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดแูลธุรกิจประกันภัยจาก
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล27 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล28 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอย
กวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ29  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ 
 

 
 27 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17  

28 เพิ่งอาง มาตรา 45 
29 เพิ่งอาง มาตรา 6 
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ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6) ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  

(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัยโดยความยินยอมของเจาหนี้นั้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้นใหแกผูรับ
ประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
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2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือและความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดแูลธุรกิจประกันภัยจาก
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล27 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล28 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอย
กวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ29  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ 
 

 
 27 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17  

28 เพิ่งอาง มาตรา 45 
29 เพิ่งอาง มาตรา 6 
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน30  

3)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน31 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี32 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน33  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน34  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย  
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
   
 

30 เพิ่งอาง มาตรา 12 
31 เพิ่งอาง มาตรา 30 
32 เพิ่งอาง มาตรา 24  
33 เพิ่งอาง มาตรา 28 
34 เพิ่งอาง มาตรา 20 
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3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสยีหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
5)  ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง

กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 
6)  บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
7) คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คา

ปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง36 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย37 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก  

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
 

 
35 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
36 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 

สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา-
พนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน30  

3)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน31 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี32 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน33  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน34  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย  
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
   
 

30 เพิ่งอาง มาตรา 12 
31 เพิ่งอาง มาตรา 30 
32 เพิ่งอาง มาตรา 24  
33 เพิ่งอาง มาตรา 28 
34 เพิ่งอาง มาตรา 20 
 
 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-59 

3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสยีหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
5)  ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง

กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 
6)  บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
7) คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คา

ปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง36 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย37 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก  

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
 

 
35 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
36 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 

สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา-
พนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน30  

3)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน31 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี32 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน33  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน34  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย  
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
   
 

30 เพิ่งอาง มาตรา 12 
31 เพิ่งอาง มาตรา 30 
32 เพิ่งอาง มาตรา 24  
33 เพิ่งอาง มาตรา 28 
34 เพิ่งอาง มาตรา 20 
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3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผู ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
5)  ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง

กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 
6)  บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
7) คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คา

ปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง36 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย37 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก  

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
 

 
35 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
36 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 

สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา-
พนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
 
 

 

2-58     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน30  

3)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน31 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี32 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน33  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน34  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย  
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
   
 

30 เพิ่งอาง มาตรา 12 
31 เพิ่งอาง มาตรา 30 
32 เพิ่งอาง มาตรา 24  
33 เพิ่งอาง มาตรา 28 
34 เพิ่งอาง มาตรา 20 
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3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผู ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
5)  ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง

กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 
6)  บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 
7) คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คา

ปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง36 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย37 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก  

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
 

 
35 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
36 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 

สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา-
พนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
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4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  

3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต39 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ40 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท41 
 3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท42  
 
 

38 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  

39 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
40 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
41 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
42 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท  
รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย43 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณี 

1)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคันนั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

2)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดอยูในความ
ครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมี
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดมีผูแสดงตน
เปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในขณะเกิดเหตุนั้น ผูขับข่ีไดหลบหนีไป 
หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย
กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 

6)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม เปนรถที่ไดรับการยกเวนตาม
กฎหมายผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

 
 

 
43 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  

3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต39 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ40 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท41 
 3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท42  
 
 

38 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  

39 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
40 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
41 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
42 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท  
รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย43 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณี 

1)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคันนั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

2)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดอยูในความ
ครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมี
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดมีผูแสดงตน
เปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในขณะเกิดเหตุนั้น ผูขับข่ีไดหลบหนีไป 
หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย
กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 

6)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม เปนรถที่ไดรับการยกเวนตาม
กฎหมายผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

 
 

 
43 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  

3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต39 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ40 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท41 
 3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท42  
 
 

38 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  

39 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
40 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
41 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
42 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท  
รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย43 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณ ี

1)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคันนั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

2)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดอยูในความ
ครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมี
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดมีผูแสดงตน
เปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในขณะเกิดเหตุนั้น ผูขับข่ีไดหลบหนีไป 
หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย
กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 

6)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม เปนรถที่ไดรับการยกเวนตาม
กฎหมายผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

 
 

 
43 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  

3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  
1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต39 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ40 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท41 
 3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท42  
 
 

38 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  

39 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
40 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
41 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
42 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท  
รวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย43 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณ ี

1)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคันนั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

2)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดอยูในความ
ครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูกยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมี
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ในขณะเกิดเหตุนั้น มิไดมีผูแสดงตน
เปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในขณะเกิดเหตุนั้น ผูขับข่ีไดหลบหนีไป 
หรือไมอาจทราบไดวาความเสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย
กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 

6)  รถคันที่กอความเสียหายแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม เปนรถที่ไดรับการยกเวนตาม
กฎหมายผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

 
 

 
43 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

4.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ44 ไดแก 

1)  ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ 
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย 
และระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
 
 
44 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
45 มาตรา 20/1 
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2)  การรายงานการทําธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี47 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา48 
3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม49 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 

“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา50 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา51 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก52 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

 
 
46 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
47 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
48 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
49 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
50 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
51 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

4.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ44 ไดแก 

1)  ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ 
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย 
และระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
 
 
44 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
45 มาตรา 20/1 
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2)  การรายงานการทําธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี47 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา48 
3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม49 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 

“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา50 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา51 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก52 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

 
 
46 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
47 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
48 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
49 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
50 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
51 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

4.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ44 ไดแก 

1)  ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ 
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย 
และระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
 
 
44 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
45 มาตรา 20/1 
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2)  การรายงานการทําธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี47 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา48 
3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม49 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 

“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา50 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา51 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก52 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

 
 
46 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
47 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
48 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
49 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
50 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
51 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

4.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ44 ไดแก 

1)  ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ 
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย 
และระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
 
 
44 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
45 มาตรา 20/1 
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2)  การรายงานการทําธุรกรรม46 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี47 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา48 
3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม49 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 

“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา50 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา51 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก52 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

 
 
46 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
47 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
48 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
49 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
50 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
51 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดเขารับการอบรม53 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
  4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ54 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชนอ่ืนใด
ในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
 

53 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
54 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
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4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 
1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน55 

(1)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือ
ตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ 
(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง

ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้56 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามารถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับ
มาตรการในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และให

นําหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ข)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ค)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ 
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมี
ขอมูลไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

 
55 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
56 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 
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7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดเขารับการอบรม53 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
  4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ54 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชนอ่ืนใด
ในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
 

53 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
54 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
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4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 
1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน55 

(1)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือ
ตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ 
(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง

ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้56 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามารถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับ
มาตรการในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และให

นําหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ข)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ค)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ 
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมี
ขอมูลไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

 
55 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
56 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 
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7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดเขารับการอบรม53 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
  4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ54 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชนอ่ืนใด
ในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
 

53 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
54 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
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4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 
1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน55 

(1)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือ
ตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ 
(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง

ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้56 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามารถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับ
มาตรการในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และให

นําหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ข)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ค)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ 
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมี
ขอมูลไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

 
55 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
56 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 
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7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดเขารับการอบรม53 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
  4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ54 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชนอ่ืนใด
ในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
 

53 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
54 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
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4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 
1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน55 

(1)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน หรือ
ตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ 
(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 
2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง

ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้56 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามารถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับ
มาตรการในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และให

นําหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ข)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ
จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

(ค)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก)  กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ 
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมี
ขอมูลไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

 
55 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
56 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 
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(ข)  กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. 
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 

นายหนาประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  

1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  

5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ57 ไดแก  
1) คดีผูบริโภค หมายถึง 

(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี้ 

2) ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด58  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 

 
57 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
58 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอาง 
วา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทํา
ข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3) 

 
5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ59 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงานคดี
ก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  

5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู60 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  

5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ61 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล 
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาล 
มีอํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได 
 

 
59 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
60 เพิ่งอาง มาตรา 14 
61 เพิ่งอาง มาตรา 42 
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(ข)  กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. 
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 

นายหนาประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  

1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  

5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ57 ไดแก  
1) คดีผูบริโภค หมายถึง 

(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี้ 

2) ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด58  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 

 
57 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
58 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอาง 
วา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทํา
ข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3) 

 
5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ59 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงานคดี
ก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  

5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู60 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  

5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ61 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล 
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาล 
มีอํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได 
 

 
59 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
60 เพิ่งอาง มาตรา 14 
61 เพิ่งอาง มาตรา 42 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(ข)  กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. 
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 

นายหนาประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  

1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  

5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ57 ไดแก  
1) คดีผูบริโภค หมายถึง 

(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี้ 

2) ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด58  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 

 
57 พระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
58 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอาง 
วา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทํา
ข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3) 

 
5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ59 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงานคดี
ก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  

5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู60 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  

5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ61 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล 
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาล 
มีอํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได 
 

 
59 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
60 เพิ่งอาง มาตรา 14 
61 เพิ่งอาง มาตรา 42 
 

 

2-66     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

(ข)  กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. 
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 

นายหนาประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  

1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  

5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ57 ไดแก  
1) คดีผูบริโภค หมายถึง 

(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี้ 

2) ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด58  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 

 
57 พระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
58 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอาง 
วา เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทํา
ข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 (3) 

 
5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ59 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงานคดี
ก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  

5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู60 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  

5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ61 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล 
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาล 
มีอํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึน จากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดได 
 

 
59 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
60 เพิ่งอาง มาตรา 14 
61 เพิ่งอาง มาตรา 42 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ 
ผลประโยชนที่ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

5.5  การอุทธรณ และการฎีกา62 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหม่ืนบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  

ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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เรื่องที่ 2.4  
ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝายตางตอบแทนกันดวย
การที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทน หากมีวินาศภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักณะสําคัญ กลาวคือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย 3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตอง
อาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง 5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปน
สัญญาที่หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
 

1. เปนสัญญาตางตอบแทน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 กับมาตรา 862 บัญญัติไวเก่ียวกับคูสัญญาประกันภัยซึ่งมี

หนาที่ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไว ดังนี้  
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช 

เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคล 
อีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย”  

“มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

กลาวคือ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประกันภัยอีกฝายหนึ่ง 
โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกฝายผูรับประกันภัย และโดยที่ฝายผูรับประกันภัยก็มีหนาที่
ตางตอบแทนดวยการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี หากวามีวินาศภัย
ดังที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในระหวางที่สัญญาประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู 
 

2. เปนสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพ่ือการเสี่ยงภัย  
เนื่องจากการเสี่ยงโชค หรือการเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่

อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 861 ขางตน โดยจะใหความคุมครองเฉพาะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่ 
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ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ 
ผลประโยชนที่ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

5.5  การอุทธรณ และการฎีกา62 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหม่ืนบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  

ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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เรื่องที่ 2.4  
ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝายตางตอบแทนกันดวย
การที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทน หากมีวินาศภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักณะสําคัญ กลาวคือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย 3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตอง
อาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง 5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปน
สัญญาที่หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
 

1. เปนสัญญาตางตอบแทน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 กับมาตรา 862 บัญญัติไวเก่ียวกับคูสัญญาประกันภัยซึ่งมี

หนาที่ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไว ดังนี้  
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช 

เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคล 
อีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย”  

“มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

กลาวคือ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประกันภัยอีกฝายหนึ่ง 
โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกฝายผูรับประกันภัย และโดยที่ฝายผูรับประกันภัยก็มีหนาที่
ตางตอบแทนดวยการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี หากวามีวินาศภัย
ดังที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในระหวางที่สัญญาประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู 
 

2. เปนสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพ่ือการเสี่ยงภัย  
เนื่องจากการเสี่ยงโชค หรือการเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่

อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 861 ขางตน โดยจะใหความคุมครองเฉพาะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่ 
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ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ 
ผลประโยชนที่ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

5.5  การอุทธรณ และการฎีกา62 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหมื่นบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  

ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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เรื่องที่ 2.4  
ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝายตางตอบแทนกันดวย
การที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทน หากมีวินาศภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักณะสําคัญ กลาวคือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย 3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตอง
อาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง 5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปน
สัญญาที่หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
 

1. เปนสัญญาตางตอบแทน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 กับมาตรา 862 บัญญัติไวเก่ียวกับคูสัญญาประกันภัยซึ่งมี

หนาที่ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไว ดังนี้  
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช 

เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคล 
อีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย”  

“มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

กลาวคือ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประกันภัยอีกฝายหนึ่ง 
โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกฝายผูรับประกันภัย และโดยที่ฝายผูรับประกันภัยก็มีหนาที่
ตางตอบแทนดวยการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี หากวามีวินาศภัย
ดังที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในระหวางที่สัญญาประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู 
 

2. เปนสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพ่ือการเสี่ยงภัย  
เนื่องจากการเสี่ยงโชค หรือการเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่

อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 861 ขางตน โดยจะใหความคุมครองเฉพาะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่ 
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ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ 
ผลประโยชนที่ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  

การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหาย 
ที่แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 

5.5  การอุทธรณ และการฎีกา62 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหมื่นบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  

ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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เรื่องที่ 2.4  
ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝายตางตอบแทนกันดวย
การที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยให และผูรับประกันภัยก็จะชดใชคาสินไหมทดแทน หากมีวินาศภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีลักณะสําคัญ กลาวคือ 1) เปนสัญญาตางตอบแทน 2) เปน
สัญญาเพื่อการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย 3) เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย 4) เปนสัญญาที่ตอง
อาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง 5) เปนสัญญาที่ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และ 6) เปน
สัญญาที่หนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
 

1. เปนสัญญาตางตอบแทน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 กับมาตรา 862 บัญญัติไวเก่ียวกับคูสัญญาประกันภัยซึ่งมี

หนาที่ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไว ดังนี้  
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใช 

เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคล 
อีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย”  

“มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

กลาวคือ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยฝายหนึ่งกับผูรับประกันภัยอีกฝายหนึ่ง 
โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยใหแกฝายผูรับประกันภัย และโดยที่ฝายผูรับประกันภัยก็มีหนาที่
ตางตอบแทนดวยการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนแลวแตกรณี หากวามีวินาศภัย
ดังที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนในระหวางที่สัญญาประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู 
 

2. เปนสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพ่ือการเสี่ยงภัย  
เนื่องจากการเสี่ยงโชค หรือการเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน สัญญาประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่

อาศัยเหตุการณในอนาคต อันไมแนนอนมากําหนดเปนเงื่อนไขดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 861 ขางตน โดยจะใหความคุมครองเฉพาะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเทานั้น ซึ่งในแงของผูเอาประกันภัย การที่ 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผูเอาประกันภัยมาซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดข้ึนมาก็ได เผื่อเอาไว เพราะ
ถาจะรอใหความเสี่ยงภัยมาถึงใกลตัว แลวคอยไปซื้อประกันภัย ผูรับประกันภัยคงไมยอมรับประกันภัยใหได คร้ัน-
ภายหลังทําสัญญาประกันภัยแลว ในแงของผูรับประกันภัย อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ไมเกิดข้ึนมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน  

แตหากไดมีความเสียหายเกิดข้ึนมาแลว กอนที่จะมาทําสัญญาประกันภัย ถึงแมผูรับประกันภัยยอมรับ
คุมครองยอนหลังให และเพิ่งมารับทราบภายหลัง ผูเอาประกันภัยก็มิอาจไดรับความคุมครองได เนื่องจากไมเขา
ลักษณะเพื่อการเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกลาวของสัญญาประกันภัย 

 
ตัวอยางที่ 2.19 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง วินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย เปน

โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัยสําหรับวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลวกอนหนาวัน
ทําสัญญาประกันภัยนั้นเอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยขอใหผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเชนนี้ ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา 
หมายถึง วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากวันทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได 
แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุอายุการประกันภัยยอนหลังเปนวันที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให 
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยใชคาเสียหายตามกรมธรรมน้ันไดไม  
 

3. เปนสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา 
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม 

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
จะเห็นวา กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว 

สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันข้ึนเลย  
การที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีความสัมพันธ

ทางกฎหมายเก่ียวของกับวัตถุที่เอาประกันภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายทางการเงินจากเหตุการณนั้น เชน เจาของบานจะไดรับความเสียหาย
ทางการเงินที่จะตองทําการซอมแซมบานของตนที่ถูกไฟไหมใหกลับคืนสูสภาพดังเดิม หรือรถยนตคันที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยไดถูกคนรายลักเอาไป เปนตน ดังนั้น ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ  

เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว 
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอ่ืน  
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ซึ่งตนไมมีความเก่ียวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.20 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณที่โจทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา

ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน 
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทกกับบริษัทผูขายรถยนต จําเลยยอมทราบดีวา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
เปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัย จึงมีอํานาจฟอง 
 

4. เปนสัญญาท่ีตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเร่ืองความสุจริตอยางยิ่งไว ดังนี้ 
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน

ยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความ
เท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่ง นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือ
มิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 866 ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญา
นั้นเปนอันสมบูรณ” 

สําหรับสัญญาประกันภัยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยเวลาขอเอาประกันภัยจะตองเปดเผย
ขอความจริง อันเปนสาระสําคัญที่ตนรับรูมา และจะตองไมแถลงขอความนั้นเปนเท็จ ซึ่งจะสงผลถึงขนาดทําใหเมื่อ
ผูรับประกันภัยไดรับรูแลว ตกลงเขารับประกันภัยดวยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงข้ึน หรือถึงขนาดปฏิเสธไมยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแมขอความจริงนั้นผูรับประกันภัยจะมิไดสอบถามกับผูเอาประกันภัยก็ตาม  

หากผูรับประกันภัยไดตกลงรับประกันภัยโดยไมทราบวา ผูเอาประกันภัยไดปกปดขอความจริง หรือแถลง
ขอความเท็จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาว ผลทางกฎหมายทําใหสัญญาประกันภัยนั้นตกเปนโมฆียะ โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น 
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ  
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ผูเอาประกันภัยมาซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดข้ึนมาก็ได เผื่อเอาไว เพราะ
ถาจะรอใหความเสี่ยงภัยมาถึงใกลตัว แลวคอยไปซื้อประกันภัย ผูรับประกันภัยคงไมยอมรับประกันภัยใหได คร้ัน-
ภายหลังทําสัญญาประกันภัยแลว ในแงของผูรับประกันภัย อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ไมเกิดข้ึนมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน  

แตหากไดมีความเสียหายเกิดข้ึนมาแลว กอนที่จะมาทําสัญญาประกันภัย ถึงแมผูรับประกันภัยยอมรับ
คุมครองยอนหลังให และเพิ่งมารับทราบภายหลัง ผูเอาประกันภัยก็มิอาจไดรับความคุมครองได เนื่องจากไมเขา
ลักษณะเพื่อการเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกลาวของสัญญาประกันภัย 

 
ตัวอยางที่ 2.19 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง วินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย เปน

โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัยสําหรับวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลวกอนหนาวัน
ทําสัญญาประกันภัยนั้นเอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยขอใหผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเชนนี้ ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา 
หมายถึง วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากวันทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได 
แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุอายุการประกันภัยยอนหลังเปนวันที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให 
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยใชคาเสียหายตามกรมธรรมน้ันไดไม  
 

3. เปนสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา 
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม 

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
จะเห็นวา กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว 

สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันข้ึนเลย  
การที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีความสัมพันธ

ทางกฎหมายเก่ียวของกับวัตถุที่เอาประกันภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายทางการเงินจากเหตุการณนั้น เชน เจาของบานจะไดรับความเสียหาย
ทางการเงินที่จะตองทําการซอมแซมบานของตนที่ถูกไฟไหมใหกลับคืนสูสภาพดังเดิม หรือรถยนตคันที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยไดถูกคนรายลักเอาไป เปนตน ดังนั้น ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ  

เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว 
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอ่ืน  
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ซึ่งตนไมมีความเก่ียวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.20 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณที่โจทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา

ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน 
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทกกับบริษัทผูขายรถยนต จําเลยยอมทราบดีวา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
เปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัย จึงมีอํานาจฟอง 
 

4. เปนสัญญาท่ีตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเร่ืองความสุจริตอยางยิ่งไว ดังนี้ 
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน

ยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความ
เท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่ง นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือ
มิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 866 ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญา
นั้นเปนอันสมบูรณ” 

สําหรับสัญญาประกันภัยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยเวลาขอเอาประกันภัยจะตองเปดเผย
ขอความจริง อันเปนสาระสําคัญที่ตนรับรูมา และจะตองไมแถลงขอความนั้นเปนเท็จ ซึ่งจะสงผลถึงขนาดทําใหเมื่อ
ผูรับประกันภัยไดรับรูแลว ตกลงเขารับประกันภัยดวยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงข้ึน หรือถึงขนาดปฏิเสธไมยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแมขอความจริงนั้นผูรับประกันภัยจะมิไดสอบถามกับผูเอาประกันภัยก็ตาม  

หากผูรับประกันภัยไดตกลงรับประกันภัยโดยไมทราบวา ผูเอาประกันภัยไดปกปดขอความจริง หรือแถลง
ขอความเท็จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาว ผลทางกฎหมายทําใหสัญญาประกันภัยนั้นตกเปนโมฆียะ โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น 
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ  
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ผูเอาประกันภัยมาซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดข้ึนมาก็ได เผื่อเอาไว เพราะ
ถาจะรอใหความเสี่ยงภัยมาถึงใกลตัว แลวคอยไปซื้อประกันภัย ผูรับประกันภัยคงไมยอมรับประกันภัยใหได คร้ัน-
ภายหลังทําสัญญาประกันภัยแลว ในแงของผูรับประกันภัย อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ไมเกิดข้ึนมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน  

แตหากไดมีความเสียหายเกิดข้ึนมาแลว กอนที่จะมาทําสัญญาประกันภัย ถึงแมผูรับประกันภัยยอมรับ
คุมครองยอนหลังให และเพิ่งมารับทราบภายหลัง ผูเอาประกันภัยก็มิอาจไดรับความคุมครองได เนื่องจากไมเขา
ลักษณะเพื่อการเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกลาวของสัญญาประกันภัย 

 
ตัวอยางที่ 2.19 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง วินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย เปน

โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัยสําหรับวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลวกอนหนาวัน
ทําสัญญาประกันภัยนั้นเอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยขอใหผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเชนนี้ ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา 
หมายถึง วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากวันทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได 
แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุอายุการประกันภัยยอนหลังเปนวันที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให 
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยใชคาเสียหายตามกรมธรรมน้ันไดไม  
 

3. เปนสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา 
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม 

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
จะเห็นวา กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว 

สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันข้ึนเลย  
การที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีความสัมพันธ

ทางกฎหมายเก่ียวของกับวัตถุที่เอาประกันภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายทางการเงินจากเหตุการณนั้น เชน เจาของบานจะไดรับความเสียหาย
ทางการเงินที่จะตองทําการซอมแซมบานของตนที่ถูกไฟไหมใหกลับคืนสูสภาพดังเดิม หรือรถยนตคันที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยไดถูกคนรายลักเอาไป เปนตน ดังนั้น ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ  

เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว 
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอ่ืน  
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ซึ่งตนไมมีความเก่ียวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.20 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณทีโ่จทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา

ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน 
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทกกับบริษัทผูขายรถยนต จําเลยยอมทราบดีวา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
เปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัย จึงมีอํานาจฟอง 
 

4. เปนสัญญาท่ีตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเร่ืองความสุจริตอยางยิ่งไว ดังนี้ 
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน

ยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความ
เท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่ง นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือ
มิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 866 ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญา
นั้นเปนอันสมบูรณ” 

สําหรับสัญญาประกันภัยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยเวลาขอเอาประกันภัยจะตองเปดเผย
ขอความจริง อันเปนสาระสําคัญที่ตนรับรูมา และจะตองไมแถลงขอความนั้นเปนเท็จ ซึ่งจะสงผลถึงขนาดทําใหเมื่อ
ผูรับประกันภัยไดรับรูแลว ตกลงเขารับประกันภัยดวยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงข้ึน หรือถึงขนาดปฏิเสธไมยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแมขอความจริงนั้นผูรับประกันภัยจะมิไดสอบถามกับผูเอาประกันภัยก็ตาม  

หากผูรับประกันภัยไดตกลงรับประกันภัยโดยไมทราบวา ผูเอาประกันภัยไดปกปดขอความจริง หรือแถลง
ขอความเท็จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาว ผลทางกฎหมายทําใหสัญญาประกันภัยนั้นตกเปนโมฆียะ โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น 
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ  
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ผูเอาประกันภัยมาซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยในอนาคตซึ่งอาจเกิดหรือไมเกิดข้ึนมาก็ได เผื่อเอาไว เพราะ
ถาจะรอใหความเสี่ยงภัยมาถึงใกลตัว แลวคอยไปซื้อประกันภัย ผูรับประกันภัยคงไมยอมรับประกันภัยใหได คร้ัน-
ภายหลังทําสัญญาประกันภัยแลว ในแงของผูรับประกันภัย อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนมามากหรือนอย หรือกระทั่ง
ไมเกิดข้ึนมาเลยก็ได ไมมีผูใดสามารถคาดการณไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน  

แตหากไดมีความเสียหายเกิดข้ึนมาแลว กอนที่จะมาทําสัญญาประกันภัย ถึงแมผูรับประกันภัยยอมรับ
คุมครองยอนหลังให และเพิ่งมารับทราบภายหลัง ผูเอาประกันภัยก็มิอาจไดรับความคุมครองได เนื่องจากไมเขา
ลักษณะเพื่อการเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกลาวของสัญญาประกันภัย 

 
ตัวอยางที่ 2.19 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง วินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย เปน

โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัยสําหรับวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลวกอนหนาวัน
ทําสัญญาประกันภัยนั้นเอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรมประกันภัยรถยนตสิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยขอใหผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเชนนี้ ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดข้ึนมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา 
หมายถึง วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากวันทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได 
แมกรมธรรมประกันภัยจะระบุอายุการประกันภัยยอนหลังเปนวันที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให 
ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองใหผูรับประกันภัยใชคาเสียหายตามกรมธรรมน้ันไดไม  
 

3. เปนสัญญาท่ีผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา 
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอม 

ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
จะเห็นวา กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว 

สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันข้ึนเลย  
การที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัยมีความสัมพันธ

ทางกฎหมายเก่ียวของกับวัตถุที่เอาประกันภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําใหผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายทางการเงินจากเหตุการณนั้น เชน เจาของบานจะไดรับความเสียหาย
ทางการเงินที่จะตองทําการซอมแซมบานของตนที่ถูกไฟไหมใหกลับคืนสูสภาพดังเดิม หรือรถยนตคันที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยไดถูกคนรายลักเอาไป เปนตน ดังนั้น ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ  

เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว 
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอ่ืน  
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ซึ่งตนไมมีความเก่ียวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.20 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสีย เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณทีโ่จทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา

ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน 
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทกกับบริษัทผูขายรถยนต จําเลยยอมทราบดีวา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
เปนผูมีสวนไดเสียในรถยนตที่เอาประกันภัย จึงมีอํานาจฟอง 
 

4. เปนสัญญาท่ีตองอาศัยความสุจริตเปนอยางยิ่ง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเร่ืองความสุจริตอยางยิ่งไว ดังนี้ 
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน

ยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
ประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความ
เท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่ง นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกลางไดก็ดี หรือ
มิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 866 ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญา
นั้นเปนอันสมบูรณ” 

สําหรับสัญญาประกันภัยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยเวลาขอเอาประกันภัยจะตองเปดเผย
ขอความจริง อันเปนสาระสําคัญที่ตนรับรูมา และจะตองไมแถลงขอความนั้นเปนเท็จ ซึ่งจะสงผลถึงขนาดทําใหเมื่อ
ผูรับประกันภัยไดรับรูแลว ตกลงเขารับประกันภัยดวยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงข้ึน หรือถึงขนาดปฏิเสธไมยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแมขอความจริงนั้นผูรับประกันภัยจะมิไดสอบถามกับผูเอาประกันภัยก็ตาม  

หากผูรับประกันภัยไดตกลงรับประกันภัยโดยไมทราบวา ผูเอาประกันภัยไดปกปดขอความจริง หรือแถลง
ขอความเท็จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาว ผลทางกฎหมายทําใหสัญญาประกันภัยนั้นตกเปนโมฆียะ โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น 
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ  
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
 

5. เปนสัญญาท่ีผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา 
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด

ความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงิน 

ซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น 
ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว 
เวลาเกิดวินาศภัยดังที่ตกลงกันไวข้ึนมา สัญญาประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ประเมินมูลคา

ความเสียหายที่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ข้ึนมาเลย และเพื่อปองกันมิใหสัญญาประกันภัยมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนการพนันขันตอ ดวยการมาแสวงหากําไรจาก
การประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.22 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย

แทจริง เปนคดีที่บุคคลภายนอกผูเสียหาย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัย และจําเลยที่ 2 ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4888/2558 จําเลยที่ 1 เปนผูทําละเมิดตอโจทกและเปนผูเอาประกันภัยโดยทํา
สัญญาประกันภัยคํ้าจุนกับจําเลยที่ 2 เพื่อคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
หรืออนามัยและทรัพยสิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้นคือ สัญญา
ประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึน
แกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม 
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877 
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปน้ี คือ (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยแทจริง...” 
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เม่ือเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
ประกันภัยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริงแตไมเกินจํานวนเงินที่ระบุ
ในกรมธรรมประกันภัย 
 

6. เปนสัญญาท่ีหนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแลไว ดังนี้ 
“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่ 

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ

เมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่นาย-
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิ
ดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นาย

ทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไมมีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ได
กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย 
หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
 

5. เปนสัญญาท่ีผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา 
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด

ความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงิน 

ซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น 
ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว 
เวลาเกิดวินาศภัยดังที่ตกลงกันไวข้ึนมา สัญญาประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ประเมินมูลคา

ความเสียหายที่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ข้ึนมาเลย และเพื่อปองกันมิใหสัญญาประกันภัยมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนการพนันขันตอ ดวยการมาแสวงหากําไรจาก
การประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.22 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย

แทจริง เปนคดีที่บุคคลภายนอกผูเสียหาย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัย และจําเลยที่ 2 ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4888/2558 จําเลยที่ 1 เปนผูทําละเมิดตอโจทกและเปนผูเอาประกันภัยโดยทํา
สัญญาประกันภัยคํ้าจุนกับจําเลยที่ 2 เพื่อคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
หรืออนามัยและทรัพยสิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้นคือ สัญญา
ประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึน
แกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม 
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877 
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปน้ี คือ (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยแทจริง...” 
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เม่ือเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
ประกันภัยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริงแตไมเกินจํานวนเงินที่ระบุ
ในกรมธรรมประกันภัย 
 

6. เปนสัญญาท่ีหนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแลไว ดังนี้ 
“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่ 

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ

เมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่นาย-
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิ
ดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นาย

ทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไมมีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ได
กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย 
หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
 

5. เปนสัญญาท่ีผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา 
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด

ความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงิน 

ซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น 
ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว 
เวลาเกิดวินาศภัยดังที่ตกลงกันไวข้ึนมา สัญญาประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ประเมินมูลคา

ความเสียหายที่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ข้ึนมาเลย และเพื่อปองกันมิใหสัญญาประกันภัยมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนการพนันขันตอ ดวยการมาแสวงหากําไรจาก
การประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.22 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย

แทจริง เปนคดีที่บุคคลภายนอกผูเสียหาย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัย และจําเลยที่ 2 ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4888/2558 จําเลยที่ 1 เปนผูทําละเมิดตอโจทกและเปนผูเอาประกันภัยโดยทํา
สัญญาประกันภัยคํ้าจุนกับจําเลยที่ 2 เพื่อคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
หรืออนามัยและทรัพยสิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้นคือ สัญญา
ประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึน
แกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม 
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877 
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปน้ี คือ (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยแทจริง...” 
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เม่ือเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
ประกันภัยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริงแตไมเกินจํานวนเงินที่ระบุ
ในกรมธรรมประกันภัย 
 

6. เปนสัญญาท่ีหนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแลไว ดังนี้ 
“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่ 

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ

เมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่นาย-
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิ
ดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นาย

ทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไมมีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ได
กําหนดอัตราเบีย้ประกันภัยที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย 
หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
 

5. เปนสัญญาท่ีผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา 
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด

ความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงิน 

ซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น 
ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว 
เวลาเกิดวินาศภัยดังที่ตกลงกันไวข้ึนมา สัญญาประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ประเมินมูลคา

ความเสียหายที่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ข้ึนมาเลย และเพื่อปองกันมิใหสัญญาประกันภัยมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนการพนันขันตอ ดวยการมาแสวงหากําไรจาก
การประกันภัย 

  
ตัวอยางที่ 2.22 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหาย

แทจริง เปนคดีที่บุคคลภายนอกผูเสียหาย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยที่ 1 ผูเอาประกันภัย และจําเลยที่ 2 ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4888/2558 จําเลยที่ 1 เปนผูทําละเมิดตอโจทกและเปนผูเอาประกันภัยโดยทํา
สัญญาประกันภัยคํ้าจุนกับจําเลยที่ 2 เพื่อคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
หรืออนามัยและทรัพยสิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้นคือ สัญญา
ประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึน
แกบุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม 
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877 
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปน้ี คือ (1) เพ่ือจํานวนวินาศภัยแทจริง...” 
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เม่ือเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
ประกันภัยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริงแตไมเกินจํานวนเงินที่ระบุ
ในกรมธรรมประกันภัย 
 

6. เปนสัญญาท่ีหนวยงานของรัฐกํากับดูแล และตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิก่ียวกับการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแลไว ดังนี้ 
“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่ 

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ

เมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่นาย-
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิ
ดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นาย

ทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไมมีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ได
กําหนดอัตราเบีย้ประกันภัยที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย 
หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย โดย
ฝาฝนมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

แมสัญญาประกันภัยจะเปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบ แตก็มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป เนื่องดวยเปนขอสัญญาที่
มีการกําหนดสาระสําคัญไวลวงหนาในรูปแบบของกรมธรรมประกันภัย โดยที่ฝายผูรับประกันภัยเปนผูกําหนดข้ึนมาแต
ฝายเดียว ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวของ โดยใหแบบและขอความของกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียกอน หากผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยผิดไปจากแบบ หรือขอความที่
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรมประกันภัยโดยที่ยังไมไดรับอนุมัติ ก็ไมอาจยกมาเปนเหตุ
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหายได ทั้งยังตองโทษปรับสูงสุด 
ไมเกินสามแสนบาทอีกดวย  

นอกจากนี้ หากขอสัญญานั้นยังมีลักษณะที่เอาเปรียบ หรือไมเปนธรรมแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ศาลก็มีอํานาจ
ตรวจสอบ และปรับลดใหมีผลเทาที่เกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาฝายนั้นได ดังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ 
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีเทานั้น  

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น”  
อนึ่ง สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยอาจ

เกิดข้ึนไดดวยวาจาก็ได เพียงแตกฎหมายกําหนดหามมิใหฟองรอง หากปราศจากหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของคูสัญญาฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 
วรรคแรกวา  

“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”  

หลักฐานเปนหนังสือที่ตองลงลายมือชื่อของคูสัญญาประกันภัยฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ใน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยจะฟองรองใหผูรับประกันภัยรับผิด อาจเปนกรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยก็ได ขณะที่ในกรณีที่ผูรับประกันภัยจะฟองรองใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด อาจเปนใบคําขอเอาประกันภัย 
หรือเอกสารยืนยันการสั่งทําประกันภัยก็ได  

อยางไรก็ดี ปจจุบันในคดีที่คูสัญญาประกันภัยฟองคดีเรียกรองระหวางกันนั้น จัดเปนคดีผูบริโภค จึงไมจําตอง
อาศัยหลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้” 
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 ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ืองใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรมดวย ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวยอมเปนหลักฐานเปน
หนังสือที่จะฟองรองบังคับคดีกันได 

 
ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ  
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต

บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได 

สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคําสนองที่ทําเปนหนังสือเทานั้น เพราะถาเปนเชนนั้น ยอมไมมีประโยชนอยางใดที่
กฎหมายจะบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว 

กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือเกี่ยวกับขอสัญญาและเงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งผูรับ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย 
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มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย โดย
ฝาฝนมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

แมสัญญาประกันภัยจะเปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบ แตก็มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป เนื่องดวยเปนขอสัญญาที่
มีการกําหนดสาระสําคัญไวลวงหนาในรูปแบบของกรมธรรมประกันภัย โดยที่ฝายผูรับประกันภัยเปนผูกําหนดข้ึนมาแต
ฝายเดียว ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวของ โดยใหแบบและขอความของกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียกอน หากผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยผิดไปจากแบบ หรือขอความที่
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรมประกันภัยโดยที่ยังไมไดรับอนุมัติ ก็ไมอาจยกมาเปนเหตุ
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหายได ทั้งยังตองโทษปรับสูงสุด 
ไมเกินสามแสนบาทอีกดวย  

นอกจากนี้ หากขอสัญญานั้นยังมีลักษณะที่เอาเปรียบ หรือไมเปนธรรมแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ศาลก็มีอํานาจ
ตรวจสอบ และปรับลดใหมีผลเทาที่เกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาฝายนั้นได ดังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ 
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีเทานั้น  

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น”  
อนึ่ง สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยอาจ

เกิดข้ึนไดดวยวาจาก็ได เพียงแตกฎหมายกําหนดหามมิใหฟองรอง หากปราศจากหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของคูสัญญาฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 
วรรคแรกวา  

“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”  

หลักฐานเปนหนังสือที่ตองลงลายมือชื่อของคูสัญญาประกันภัยฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ใน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยจะฟองรองใหผูรับประกันภัยรับผิด อาจเปนกรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยก็ได ขณะที่ในกรณีที่ผูรับประกันภัยจะฟองรองใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด อาจเปนใบคําขอเอาประกันภัย 
หรือเอกสารยืนยันการสั่งทําประกันภัยก็ได  

อยางไรก็ดี ปจจุบันในคดีที่คูสัญญาประกันภัยฟองคดีเรียกรองระหวางกันนั้น จัดเปนคดีผูบริโภค จึงไมจําตอง
อาศัยหลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้” 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-75 

 ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ืองใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรมดวย ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวยอมเปนหลักฐานเปน
หนังสือที่จะฟองรองบังคับคดีกันได 

 
ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ  
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต

บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได 

สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคําสนองที่ทําเปนหนังสือเทานั้น เพราะถาเปนเชนนั้น ยอมไมมีประโยชนอยางใดที่
กฎหมายจะบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว 

กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือเกี่ยวกับขอสัญญาและเงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งผูรับ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-74     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย โดย
ฝาฝนมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

แมสัญญาประกันภัยจะเปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบ แตก็มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป เนื่องดวยเปนขอสัญญาที่
มีการกําหนดสาระสําคัญไวลวงหนาในรูปแบบของกรมธรรมประกันภัย โดยที่ฝายผูรับประกันภัยเปนผูกําหนดข้ึนมาแต
ฝายเดียว ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวของ โดยใหแบบและขอความของกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียกอน หากผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยผิดไปจากแบบ หรือขอความที่
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรมประกันภัยโดยที่ยังไมไดรับอนุมัติ ก็ไมอาจยกมาเปนเหตุ
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหายได ทั้งยังตองโทษปรับสูงสุด 
ไมเกินสามแสนบาทอีกดวย  

นอกจากนี้ หากขอสัญญานั้นยังมีลักษณะที่เอาเปรียบ หรือไมเปนธรรมแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ศาลก็มีอํานาจ
ตรวจสอบ และปรับลดใหมีผลเทาที่เกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาฝายนั้นได ดังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ 
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีเทานั้น  

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น”  
อนึ่ง สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยอาจ

เกิดข้ึนไดดวยวาจาก็ได เพียงแตกฎหมายกําหนดหามมิใหฟองรอง หากปราศจากหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของคูสัญญาฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 
วรรคแรกวา  

“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”  

หลักฐานเปนหนังสือที่ตองลงลายมือชื่อของคูสัญญาประกันภัยฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ใน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยจะฟองรองใหผูรับประกันภัยรับผิด อาจเปนกรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยก็ได ขณะที่ในกรณีที่ผูรับประกันภัยจะฟองรองใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด อาจเปนใบคําขอเอาประกันภัย 
หรือเอกสารยืนยันการสั่งทําประกันภัยก็ได  

อยางไรก็ดี ปจจุบันในคดีที่คูสัญญาประกันภัยฟองคดีเรียกรองระหวางกันนั้น จัดเปนคดีผูบริโภค จึงไมจําตอง
อาศัยหลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้” 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-75 

 ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ืองใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรมดวย ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวยอมเปนหลักฐานเปน
หนังสือที่จะฟองรองบังคับคดีกันได 

 
ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ  
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต

บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได 

สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคําสนองที่ทําเปนหนังสือเทานั้น เพราะถาเปนเชนนั้น ยอมไมมีประโยชนอยางใดที่
กฎหมายจะบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว 

กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือเกี่ยวกับขอสัญญาและเงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งผูรับ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย 
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มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย โดย
ฝาฝนมาตรา 29 หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝาฝนมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

แมสัญญาประกันภัยจะเปนสัญญาที่ไมมีรูปแบบ แตก็มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป เนื่องดวยเปนขอสัญญาที่
มีการกําหนดสาระสําคัญไวลวงหนาในรูปแบบของกรมธรรมประกันภัย โดยที่ฝายผูรับประกันภัยเปนผูกําหนดข้ึนมาแต
ฝายเดียว ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวของ โดยใหแบบและขอความของกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัยตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียกอน หากผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยผิดไปจากแบบ หรือขอความที่
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรมประกันภัยโดยที่ยังไมไดรับอนุมัติ ก็ไมอาจยกมาเปนเหตุ
ปฏิเสธความรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหายได ทั้งยังตองโทษปรับสูงสุด 
ไมเกินสามแสนบาทอีกดวย  

นอกจากนี้ หากขอสัญญานั้นยังมีลักษณะที่เอาเปรียบ หรือไมเปนธรรมแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ศาลก็มีอํานาจ
ตรวจสอบ และปรับลดใหมีผลเทาที่เกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาฝายนั้นได ดังพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ 
ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ทําใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีเทานั้น  

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น”  
อนึ่ง สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยอาจ

เกิดข้ึนไดดวยวาจาก็ได เพียงแตกฎหมายกําหนดหามมิใหฟองรอง หากปราศจากหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของคูสัญญาฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 
วรรคแรกวา  

“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”  

หลักฐานเปนหนังสือที่ตองลงลายมือชื่อของคูสัญญาประกันภัยฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนของฝายนั้น ใน
กรณีที่ผูเอาประกันภัยจะฟองรองใหผูรับประกันภัยรับผิด อาจเปนกรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยก็ได ขณะที่ในกรณีที่ผูรับประกันภัยจะฟองรองใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด อาจเปนใบคําขอเอาประกันภัย 
หรือเอกสารยืนยันการสั่งทําประกันภัยก็ได  

อยางไรก็ดี ปจจุบันในคดีที่คูสัญญาประกันภัยฟองคดีเรียกรองระหวางกันนั้น จัดเปนคดีผูบริโภค จึงไมจําตอง
อาศัยหลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้” 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-75 

 ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ืองใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรมดวย ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวยอมเปนหลักฐานเปน
หนังสือที่จะฟองรองบังคับคดีกันได 

 
ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ  
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต

บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได 

สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคําสนองที่ทําเปนหนังสือเทานั้น เพราะถาเปนเชนนั้น ยอมไมมีประโยชนอยางใดที่
กฎหมายจะบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว 

กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือเกี่ยวกับขอสัญญาและเงื่อนไขการประกันภัย ซึ่งผูรับ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 2.5  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  

สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึน และมีผลบังคับไดตอเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเชนเดียวกับสัญญา
อ่ืนทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัย 

เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันข้ึนมาได เร่ืองอายุความตามที่กฎหมาย
กําหนดจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
ขอพิพาทข้ึนสูศาลของคูสัญญานั้นได 
 

1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
สัญญาประกันภัยเปนนิติกรรม63สองฝาย อันเกิดข้ึนมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ

เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
พิจารณาคําเสนอนั้นจนเปนที่พอใจแลว ผูรับประกันภัยก็ตอบตกลงดวยการทํานิติกรรมคําสนองไปยังผูขอเอา
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดข้ึน และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
เชนกัน  

ในทางปฏิบัติ บอยคร้ังที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีข้ันตอนการดําเนินการหลายคร้ังกวาจะได 
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม  
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเร่ืองเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายคร้ัง คร้ันทุกอยางเปนที่สรุปใน
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
เกิดข้ึน แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดข้ึนมาได 
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น 

การทํานิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
เรียกวา เปนการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนอง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดสองประเภท ดังนี้ 
  
 

63 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149  นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง โอนสงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
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1.1  การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง 
เมื่อบุคคลผูมีคําเสนอทําออกไปแลว ผูมีคําสนองสามารถตอบรับคําเสนอนั้นไดทันที หรือภายในกําหนดเวลาที่
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอยางอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน 

มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ 
เวลาที่บงไว 

มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก 
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย” 

หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time)64 ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน คร้ันเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา 
ก็เกิดข้ึนทันที ณ เวลานั้นสถานที่นั้น ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13  
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  

 
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก

จังหวัดมุกดาหาร ขอเสนอเอาประกันภัยรถยนตคันพิพาทกับตัวแทนของจําเลยประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันน้ัน โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เร่ิมวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้  
ตองถือวา การประกันภัยรายน้ีไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 
เมื่อรถยนตคันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง 

 
 
64 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.  
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เรื่องที่ 2.5  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  

สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึน และมีผลบังคับไดตอเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเชนเดียวกับสัญญา
อ่ืนทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัย 

เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันข้ึนมาได เร่ืองอายุความตามที่กฎหมาย
กําหนดจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
ขอพิพาทข้ึนสูศาลของคูสัญญานั้นได 
 

1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
สัญญาประกันภัยเปนนิติกรรม63สองฝาย อันเกิดข้ึนมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ

เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
พิจารณาคําเสนอนั้นจนเปนที่พอใจแลว ผูรับประกันภัยก็ตอบตกลงดวยการทํานิติกรรมคําสนองไปยังผูขอเอา
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดข้ึน และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
เชนกัน  

ในทางปฏิบัติ บอยคร้ังที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีข้ันตอนการดําเนินการหลายคร้ังกวาจะได 
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม  
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเร่ืองเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายคร้ัง คร้ันทุกอยางเปนที่สรุปใน
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
เกิดข้ึน แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดข้ึนมาได 
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น 

การทํานิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
เรียกวา เปนการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนอง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดสองประเภท ดังนี้ 
  
 

63 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149  นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง โอนสงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
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1.1  การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง 
เมื่อบุคคลผูมีคําเสนอทําออกไปแลว ผูมีคําสนองสามารถตอบรับคําเสนอนั้นไดทันที หรือภายในกําหนดเวลาที่
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอยางอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน 

มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ 
เวลาที่บงไว 

มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก 
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย” 

หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time)64 ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน คร้ันเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา 
ก็เกิดข้ึนทันที ณ เวลานั้นสถานที่นั้น ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13  
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  

 
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก

จังหวัดมุกดาหาร ขอเสนอเอาประกันภัยรถยนตคันพิพาทกับตัวแทนของจําเลยประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันน้ัน โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เร่ิมวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้  
ตองถือวา การประกันภัยรายน้ีไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 
เมื่อรถยนตคันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง 

 
 
64 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.5  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  

สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึน และมีผลบังคับไดตอเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเชนเดียวกับสัญญา
อ่ืนทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัย 

เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันข้ึนมาได เร่ืองอายุความตามที่กฎหมาย
กําหนดจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
ขอพิพาทข้ึนสูศาลของคูสัญญานั้นได 
 

1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
สัญญาประกันภัยเปนนิติกรรม63สองฝาย อันเกิดข้ึนมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ

เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
พิจารณาคําเสนอนั้นจนเปนที่พอใจแลว ผูรับประกันภัยก็ตอบตกลงดวยการทํานิติกรรมคําสนองไปยังผูขอเอา
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดข้ึน และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
เชนกัน  

ในทางปฏิบัติ บอยคร้ังที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีข้ันตอนการดําเนินการหลายคร้ังกวาจะได 
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม  
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเร่ืองเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายคร้ัง คร้ันทุกอยางเปนที่สรุปใน
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
เกิดข้ึน แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดข้ึนมาได 
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น 

การทํานิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
เรียกวา เปนการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนอง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดสองประเภท ดังนี้ 
  
 

63 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149  นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง โอนสงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-77 

1.1  การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง 
เมื่อบุคคลผูมีคําเสนอทําออกไปแลว ผูมีคําสนองสามารถตอบรับคําเสนอนั้นไดทันที หรือภายในกําหนดเวลาที่
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอยางอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน 

มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ 
เวลาที่บงไว 

มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก 
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย” 

หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time)64 ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน คร้ันเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา 
ก็เกิดข้ึนทันที ณ เวลานั้นสถานที่นั้น ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13  
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  

 
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก

จังหวัดมุกดาหาร ขอเสนอเอาประกันภัยรถยนตคันพิพาทกับตัวแทนของจําเลยประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันน้ัน โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เร่ิมวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้  
ตองถือวา การประกันภัยรายน้ีไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 
เมื่อรถยนตคันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง 

 
 
64 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.  
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เรื่องที่ 2.5  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  

สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึน และมีผลบังคับไดตอเมื่อเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเชนเดียวกับสัญญา
อ่ืนทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาเรียนรู และในการสรางความเขาใจอยางถูกตองถึงการเกิดและการสิ้นสุด
ของสัญญาประกันภัย 

เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน หาก
ละเลย หรือใชสิทธิในทางที่ไมถูกตอง อาจกอใหเกิดเปนคดีขอพิพาทระหวางกันข้ึนมาได เร่ืองอายุความตามที่กฎหมาย
กําหนดจึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพราะจะสงผลกระทบตอการใชสิทธินํา
ขอพิพาทข้ึนสูศาลของคูสัญญานั้นได 
 

1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
สัญญาประกันภัยเปนนิติกรรม63สองฝาย อันเกิดข้ึนมาจากการที่บุคคลฝายหนึ่งทํานิติกรรมคําเสนอที่จะขอ

เอาประกันภัย ซึ่งปกติมักเปนผูขอเอาประกันภัยมายังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ในที่นี้คือ ผูรับประกันภัย ซึ่งภายหลังจาก
พิจารณาคําเสนอนั้นจนเปนที่พอใจแลว ผูรับประกันภัยก็ตอบตกลงดวยการทํานิติกรรมคําสนองไปยังผูขอเอา
ประกันภัย หากคําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันทุกประเด็น สัญญาประกันภัยก็บังเกิดข้ึน และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายระหวางคูสัญญาทั้งสองฝายทันที สถานะของผูขอเอาประกันภัยจะกลับกลายมาเปนผูเอาประกันภัยทันที
เชนกัน  

ในทางปฏิบัติ บอยคร้ังที่การเจรจาขอทําประกันภัย อาจตองมีข้ันตอนการดําเนินการหลายคร้ังกวาจะได 
คําเสนอกับคําสนองที่ถูกตองตรงกันได เชน อาจมีการรองขอขอมูลรายละเอียดของวัตถุที่ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม  
ขอสํารวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอาประกันภัย เจรจาตอรองเร่ืองเงื่อนไขความคุมครอง คาเบี้ยประกันภัย หรือกําหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัย เปนตน ทําใหเกิดเปนคําเสนอใหมแลกเปลี่ยนกันไปมาหลายคร้ัง คร้ันทุกอยางเปนที่สรุปใน
ทายที่สุดจนไดคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกัน และเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายแลว สัญญาประกันภัยก็
เกิดข้ึน แตถาระหวางเจรจาตกลงกันไมได คําเสนอนั้นมิไดรับการสนองตอบและไดสิ้นผลไป สัญญาก็มิอาจเกิดข้ึนมาได 
เพราะเปนเพียงนิติกรรมคําเสนอฝายเดียวเทานั้น 

การทํานิติกรรมคําเสนอกับคําสนองนั้น เปนการกระทําดวยเจตนา เพื่อใหผลผูกพันกันทางกฎหมาย จึง
เรียกวา เปนการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนอง ซึ่งสามารถจําแนกออกไดสองประเภท ดังนี้ 
  
 

63 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 149  นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอ
การผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง โอนสงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
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1.1  การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนานั้น หมายความถึง 
เมื่อบุคคลผูมีคําเสนอทําออกไปแลว ผูมีคําสนองสามารถตอบรับคําเสนอนั้นไดทันที หรือภายในกําหนดเวลาที่
กําหนดใหทําคําสนอง เชน ใหตอบตกลงกลับมาภายในวันพรุงนี้ เปนตน โดยอาจพูดคุยเห็นหนากัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผานทางโทรศัพท ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 

“มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาได
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอยางอ่ืน หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดตอถึงกันไดทํานองเดียวกัน 

มาตรา 354 คําเสนอจะทําสัญญาอันบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น ทานวาไมอาจจะถอนไดภายในระยะ 
เวลาที่บงไว 

มาตรา 356 คําเสนอทําแกบุคคลผูอยูเฉพาะหนา โดยมิไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ยอมจะสนองรับไดแต ณ ที่นั้นเวลานั้น ความขอนี้ทานใหใชตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําคําเสนอไปยังบุคคลอีก 
คนหนึ่งทางโทรศัพทดวย” 

หรือโดยการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time)64 ก็ได สําหรับชองทางผานทางสื่อ
ออนไลนแบบเวลาจริง (Real Time) นั้น ไดแก Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งใหความรูสึกเสมือนเปนการ
แสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนาดวยเชนกัน คร้ันเมื่อมีคําเสนอกับคําสนองที่ชัดเจนถูกตองตรงกันแลว สัญญา 
ก็เกิดข้ึนทันที ณ เวลานั้นสถานที่นั้น ดังพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 มาตรา 13  
ซึ่งบัญญัติวา “คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผล
ทางกฎหมายของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้น ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  

 
ตัวอยางที่ 2.25 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาตอบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 

โจทกที่ 2 ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดโทรศัพททางไกลจาก

จังหวัดมุกดาหาร ขอเสนอเอาประกันภัยรถยนตคันพิพาทกับตัวแทนของจําเลยประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวแทนจําเลยไดออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจําเลย ใหแกโจทกที่ 2 ในวันน้ัน โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เร่ิมวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจําเลยไดโทรเลขแจงจําเลยที่
กรุงเทพมหานคร จําเลยไดรับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทกที่ 2 ไดสงตั๋วแลกเงินชําระเบี้ย
ประกันภัยใหตัวแทนจําเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยรถยนตคันพิพาท ดังนี้  
ตองถือวา การประกันภัยรายน้ีไดตกลงกันแลว ระหวางโจทกที่ 2 กับตัวแทนจําเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 
เมื่อรถยนตคันพิพาทถูกคนรายปลนเอาไป ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จําเลยจึงตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนแกโจทกทั้งสอง 

 
 
64 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   133 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

2-78     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

1.2  การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1.2.1  การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชนกับบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เนื่องจากตองใชเวลาในการติดตอสื่อสารถึงกัน เปนตนวา โดยทางจดหมาย 
โทรสาร การฝากบอกกลาว กฎหมายกําหนดใหสัญญาเกิดข้ึนนับแตเวลาเมื่อคําสนองตอบรับจากผูมีคําสนองไปถึงผูมี
คําเสนอนั้นแลว แมผูมีคําเสนอรับไวแตยังมิไดเปดอานขอความคําสนองนั้นก็ตาม ยกตัวอยางเชน โทรสารตกลงรับ
ประกันภัยจากผูรับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสารของผูเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับตั้งแตวันเวลานัน้ 
โดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะไดอานคําสนองของผูรับประกันภัยแลวหรือไม ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้น กอนหรือพรอมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

การแสดงเจตนาที่ไดสงออกไปแลว ยอมไมเสื่อมเสียไป แมภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผูแสดงเจตนา
จะถึงแกความตาย หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้น ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึน แตเวลาเมื่อ
คําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีคําบอกกลาวสนองไซร ทานวา
สัญญานั้นเกิดเปนสัญญาข้ึน ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน อันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  การอาศัยชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานทางสื่อออนไลน เปนกรณีแบบ
ไมใชเวลาจริง (Non-real Time) เชน E-mail, Line Message, Facebook Message เปนตน สัญญาจะเกิดข้ึนนับแต
เวลาไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเขาสูระบบขอมูลโดยตรงของผูรับขอมูล หรือนับแตเวลาเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นจากระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ดังในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติวา  

“มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิให
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลของผูรับขอมูล 

หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวา
การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น 
แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว 
ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือ
ไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เก่ียวของมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงาน เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเก่ียวของกับที่
ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และ 
โทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอยางเชน เมื่อผูรับประกันภัยสงคําสนองตกลงรับประกันภัยเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
ขอมูลโดยตรงของผูเอาประกันภัยแลว ทําใหคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาประกันภัยก็เกิดข้ึนนับแตเวลาที่
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในระบบขอมูลของผูเอาประกันภัยแลว แตถามีการสงคําสนองนั้นผานระบบขอมูลอ่ืนกอน 
สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนเมื่อเวลาที่ผูเอาประกันภัยไดเรียกขอมูลนั้นจากระบบขอมูลอ่ืน  

1.3  ลักษณะอันเปนสาระสําคัญของสัญญาทั่วไป อยางไรก็ดี สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับทางกฎหมายได 
ตองประกอบดวยลักษณะอันเปนสาระสําคัญ 3 ประการเชนเดียวกับสัญญาทัว่ไป ดังนี้ 

1.3.1  ตองมีคูสัญญา สัญญาเปนนิติกรรมสองฝาย หรือหลายฝายเสมอ โดยที่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมที่เรียกวา “คําเสนอ” อีกฝายหนึ่งก็แสดงเจตนาทํานิติกรรมที่เรียกวา “คําสนอง” ตอบรับกลับมา ดังนั้น 
สัญญาฝายเดียวจึงไมอาจเกิดข้ึนได เพราะเปนเพียงการทํานิติกรรมคําเสนอฝายเดียว แตไมมีอีกฝายหนึ่งทํานิติกรรม
ตอบสนองกลับมาแตประการใด  

นอกจากนี้ คูสัญญาทุกฝายจะตองเปนบุคคลผูมีความสามารถในการทําสัญญาตามกฎหมายดวย เชน 
เปนตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ และไมเปนบุคคลลมละลาย ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือผูวิกลจริต เปนตน ดังที่ได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเปนโมฆียะ”  

สัญญาประกันภัยจึงเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย แมจะมีผูรับประโยชน
เปนบุคคลอ่ืน ก็มิไดทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปนสัญญาสามฝาย แตจะเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” เพราะผูรับประโยชนมิไดเขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จะ
ไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินที่ตกลงกันไวจากผูเอาประกันภัยมาเทานั้น ตราบใดที่ผูรับประโยชน ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธินั้นของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้ 
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1.2  การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1.2.1  การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชนกับบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เนื่องจากตองใชเวลาในการติดตอสื่อสารถึงกัน เปนตนวา โดยทางจดหมาย 
โทรสาร การฝากบอกกลาว กฎหมายกําหนดใหสัญญาเกิดข้ึนนับแตเวลาเมื่อคําสนองตอบรับจากผูมีคําสนองไปถึงผูมี
คําเสนอนั้นแลว แมผูมีคําเสนอรับไวแตยังมิไดเปดอานขอความคําสนองนั้นก็ตาม ยกตัวอยางเชน โทรสารตกลงรับ
ประกันภัยจากผูรับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสารของผูเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับตั้งแตวันเวลานัน้ 
โดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะไดอานคําสนองของผูรับประกันภัยแลวหรือไม ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้น กอนหรือพรอมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

การแสดงเจตนาที่ไดสงออกไปแลว ยอมไมเสื่อมเสียไป แมภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผูแสดงเจตนา
จะถึงแกความตาย หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้น ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึน แตเวลาเมื่อ
คําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีคําบอกกลาวสนองไซร ทานวา
สัญญานั้นเกิดเปนสัญญาข้ึน ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน อันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  การอาศัยชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานทางสื่อออนไลน เปนกรณีแบบ
ไมใชเวลาจริง (Non-real Time) เชน E-mail, Line Message, Facebook Message เปนตน สัญญาจะเกิดข้ึนนับแต
เวลาไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเขาสูระบบขอมูลโดยตรงของผูรับขอมูล หรือนับแตเวลาเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นจากระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ดังในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติวา  

“มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิให
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลของผูรับขอมูล 

หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวา
การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น 
แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว 
ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือ
ไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เก่ียวของมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงาน เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเก่ียวของกับที่
ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และ 
โทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอยางเชน เมื่อผูรับประกันภัยสงคําสนองตกลงรับประกันภัยเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
ขอมูลโดยตรงของผูเอาประกันภัยแลว ทําใหคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาประกันภัยก็เกิดข้ึนนับแตเวลาที่
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในระบบขอมูลของผูเอาประกันภัยแลว แตถามีการสงคําสนองนั้นผานระบบขอมูลอ่ืนกอน 
สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนเมื่อเวลาที่ผูเอาประกันภัยไดเรียกขอมูลนั้นจากระบบขอมูลอ่ืน  

1.3  ลักษณะอันเปนสาระสําคัญของสัญญาทั่วไป อยางไรก็ดี สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับทางกฎหมายได 
ตองประกอบดวยลักษณะอันเปนสาระสําคัญ 3 ประการเชนเดียวกับสัญญาทัว่ไป ดังนี้ 

1.3.1  ตองมีคูสัญญา สัญญาเปนนิติกรรมสองฝาย หรือหลายฝายเสมอ โดยที่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมที่เรียกวา “คําเสนอ” อีกฝายหนึ่งก็แสดงเจตนาทํานิติกรรมที่เรียกวา “คําสนอง” ตอบรับกลับมา ดังนั้น 
สัญญาฝายเดียวจึงไมอาจเกิดข้ึนได เพราะเปนเพียงการทํานิติกรรมคําเสนอฝายเดียว แตไมมีอีกฝายหนึ่งทํานิติกรรม
ตอบสนองกลับมาแตประการใด  

นอกจากนี้ คูสัญญาทุกฝายจะตองเปนบุคคลผูมีความสามารถในการทําสัญญาตามกฎหมายดวย เชน 
เปนตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ และไมเปนบุคคลลมละลาย ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือผูวิกลจริต เปนตน ดังที่ได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเปนโมฆียะ”  

สัญญาประกันภัยจึงเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย แมจะมีผูรับประโยชน
เปนบุคคลอ่ืน ก็มิไดทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปนสัญญาสามฝาย แตจะเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” เพราะผูรับประโยชนมิไดเขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จะ
ไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินที่ตกลงกันไวจากผูเอาประกันภัยมาเทานั้น ตราบใดที่ผูรับประโยชน ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธินั้นของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.2  การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1.2.1  การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชนกับบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เนื่องจากตองใชเวลาในการติดตอสื่อสารถึงกัน เปนตนวา โดยทางจดหมาย 
โทรสาร การฝากบอกกลาว กฎหมายกําหนดใหสัญญาเกิดข้ึนนับแตเวลาเมื่อคําสนองตอบรับจากผูมีคําสนองไปถึงผูมี
คําเสนอนั้นแลว แมผูมีคําเสนอรับไวแตยังมิไดเปดอานขอความคําสนองนั้นก็ตาม ยกตัวอยางเชน โทรสารตกลงรับ
ประกันภัยจากผูรับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสารของผูเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับตั้งแตวันเวลานัน้ 
โดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะไดอานคําสนองของผูรับประกันภัยแลวหรือไม ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้น กอนหรือพรอมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

การแสดงเจตนาที่ไดสงออกไปแลว ยอมไมเสื่อมเสียไป แมภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผูแสดงเจตนา
จะถึงแกความตาย หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้น ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึน แตเวลาเมื่อ
คําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีคําบอกกลาวสนองไซร ทานวา
สัญญานั้นเกิดเปนสัญญาข้ึน ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน อันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  การอาศัยชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานทางสื่อออนไลน เปนกรณีแบบ
ไมใชเวลาจริง (Non-real Time) เชน E-mail, Line Message, Facebook Message เปนตน สัญญาจะเกิดข้ึนนับแต
เวลาไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเขาสูระบบขอมูลโดยตรงของผูรับขอมูล หรือนับแตเวลาเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นจากระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ดังในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติวา  

“มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิให
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลของผูรับขอมูล 

หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวา
การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น 
แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว 
ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือ
ไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เก่ียวของมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงาน เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเก่ียวของกับที่
ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และ 
โทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอยางเชน เมื่อผูรับประกันภัยสงคําสนองตกลงรับประกันภัยเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
ขอมูลโดยตรงของผูเอาประกันภัยแลว ทําใหคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาประกันภัยก็เกิดข้ึนนับแตเวลาที่
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในระบบขอมูลของผูเอาประกันภัยแลว แตถามีการสงคําสนองนั้นผานระบบขอมูลอ่ืนกอน 
สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนเมื่อเวลาที่ผูเอาประกันภัยไดเรียกขอมูลนั้นจากระบบขอมูลอ่ืน  

1.3  ลักษณะอันเปนสาระสําคัญของสัญญาทั่วไป อยางไรก็ดี สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับทางกฎหมายได 
ตองประกอบดวยลักษณะอันเปนสาระสําคัญ 3 ประการเชนเดียวกับสัญญาทัว่ไป ดังนี้ 

1.3.1  ตองมีคูสัญญา สัญญาเปนนิติกรรมสองฝาย หรือหลายฝายเสมอ โดยที่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมที่เรียกวา “คําเสนอ” อีกฝายหนึ่งก็แสดงเจตนาทํานิติกรรมที่เรียกวา “คําสนอง” ตอบรับกลับมา ดังนั้น 
สัญญาฝายเดียวจึงไมอาจเกิดข้ึนได เพราะเปนเพียงการทํานิติกรรมคําเสนอฝายเดียว แตไมมีอีกฝายหนึ่งทํานิติกรรม
ตอบสนองกลับมาแตประการใด  

นอกจากนี้ คูสัญญาทุกฝายจะตองเปนบุคคลผูมีความสามารถในการทําสัญญาตามกฎหมายดวย เชน 
เปนตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ และไมเปนบุคคลลมละลาย ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือผูวิกลจริต เปนตน ดังที่ได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเปนโมฆียะ”  

สัญญาประกันภัยจึงเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย แมจะมีผูรับประโยชน
เปนบุคคลอ่ืน ก็มิไดทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปนสัญญาสามฝาย แตจะเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” เพราะผูรับประโยชนมิไดเขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จะ
ไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินที่ตกลงกันไวจากผูเอาประกันภัยมาเทานั้น ตราบใดที่ผูรับประโยชน ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธินั้นของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้ 
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1.2  การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1.2.1  การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชนกับบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหนา เนื่องจากตองใชเวลาในการติดตอสื่อสารถึงกัน เปนตนวา โดยทางจดหมาย 
โทรสาร การฝากบอกกลาว กฎหมายกําหนดใหสัญญาเกิดข้ึนนับแตเวลาเมื่อคําสนองตอบรับจากผูมีคําสนองไปถึงผูมี
คําเสนอนั้นแลว แมผูมีคําเสนอรับไวแตยังมิไดเปดอานขอความคําสนองนั้นก็ตาม ยกตัวอยางเชน โทรสารตกลงรับ
ประกันภัยจากผูรับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสารของผูเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยเร่ิมมีผลบังคับตั้งแตวันเวลานัน้ 
โดยไมคํานึงวาผูเอาประกันภัยจะไดอานคําสนองของผูรับประกันภัยแลวหรือไม ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนา ใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึงผูรับการแสดงเจตนานั้น กอนหรือพรอมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเปนอันไรผล 

การแสดงเจตนาที่ไดสงออกไปแลว ยอมไมเสื่อมเสียไป แมภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผูแสดงเจตนา
จะถึงแกความตาย หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหวางบุคคลซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางนั้น ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึน แตเวลาเมื่อ
คําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ 

ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณี ไมจําเปนจะตองมีคําบอกกลาวสนองไซร ทานวา
สัญญานั้นเกิดเปนสัญญาข้ึน ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งข้ึน อันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  การอาศัยชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานทางสื่อออนไลน เปนกรณีแบบ
ไมใชเวลาจริง (Non-real Time) เชน E-mail, Line Message, Facebook Message เปนตน สัญญาจะเกิดข้ึนนับแต
เวลาไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเขาสูระบบขอมูลโดยตรงของผูรับขอมูล หรือนับแตเวลาเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นจากระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ดังในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิสก พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติวา  

“มาตรา 13 คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิให
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 14 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกลาวอาจทําเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

มาตรา 22 การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดเขาสูระบบ
ขอมูลที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

มาตรา 23 การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบ
ขอมูลของผูรับขอมูล 

หากผูรับขอมูลไดกําหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวโดยเฉพาะ ใหถือวา
การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกําหนดไวนั้น 
แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบขอมูลอ่ืนของผูรับขอมูล ซึ่งมิใชระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลกําหนดไว 
ใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทําการงานของผูสงขอมูล หรือ
ไดรับ ณ ที่ทําการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที่ทําการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทําการงานที่เก่ียวของมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเปนที่ทําการงาน เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถกําหนดไดวาธุรกรรมนั้นเก่ียวของกับที่
ทําการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสํานักงานใหญเปนสถานที่ที่ไดรับหรือสง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 

ในกรณีที่ไมปรากฏที่ทําการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินที่อยูปกติเปนสถานที่ที่สง
หรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสง และการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการทางโทรเลข และ 
โทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอยางเชน เมื่อผูรับประกันภัยสงคําสนองตกลงรับประกันภัยเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบ
ขอมูลโดยตรงของผูเอาประกันภัยแลว ทําใหคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาประกันภัยก็เกิดข้ึนนับแตเวลาที่
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในระบบขอมูลของผูเอาประกันภัยแลว แตถามีการสงคําสนองนั้นผานระบบขอมูลอ่ืนกอน 
สัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนเมื่อเวลาที่ผูเอาประกันภัยไดเรียกขอมูลนั้นจากระบบขอมูลอ่ืน  

1.3  ลักษณะอันเปนสาระสําคัญของสัญญาทั่วไป อยางไรก็ดี สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับทางกฎหมายได 
ตองประกอบดวยลักษณะอันเปนสาระสําคัญ 3 ประการเชนเดียวกับสัญญาทัว่ไป ดังนี้ 

1.3.1  ตองมีคูสัญญา สัญญาเปนนิติกรรมสองฝาย หรือหลายฝายเสมอ โดยที่ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทํา
นิติกรรมที่เรียกวา “คําเสนอ” อีกฝายหนึ่งก็แสดงเจตนาทํานิติกรรมที่เรียกวา “คําสนอง” ตอบรับกลับมา ดังนั้น 
สัญญาฝายเดียวจึงไมอาจเกิดข้ึนได เพราะเปนเพียงการทํานิติกรรมคําเสนอฝายเดียว แตไมมีอีกฝายหนึ่งทํานิติกรรม
ตอบสนองกลับมาแตประการใด  

นอกจากนี้ คูสัญญาทุกฝายจะตองเปนบุคคลผูมีความสามารถในการทําสัญญาตามกฎหมายดวย เชน 
เปนตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ และไมเปนบุคคลลมละลาย ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือผูวิกลจริต เปนตน ดังที่ได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 153 วา “การใดมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเปนโมฆียะ”  

สัญญาประกันภัยจึงเปนสัญญาสองฝายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย แมจะมีผูรับประโยชน
เปนบุคคลอ่ืน ก็มิไดทําใหสัญญาประกันภัยกลายเปนสัญญาสามฝาย แตจะเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” เพราะผูรับประโยชนมิไดเขามาเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพียงแตเปนผูไดรับโอนสิทธิในการที่จะ
ไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินที่ตกลงกันไวจากผูเอาประกันภัยมาเทานั้น ตราบใดที่ผูรับประโยชน ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธินั้นของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้ 
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“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 
  
 ตัวอยางที่ 2.26 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาของผูรับประกันภัยที่ไมมีอํานาจ เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมไว เพียงแต
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะ
ฟองรองใหบังคับคดีมิได ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน 

ส. ผูจัดการจําเลย สาขาขอนแกน มิไดเปนตัวแทนผูมีอํานาจทําสัญญาประกันภัยแทนจําเลย ส. จึงไมมี
อํานาจรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันพิพาทไวจากโจทก แตการที่ ส. รับคําขอเอาประกันภัยไวจากโจทก ก็เพียงเพื่อ
สงคําเสนอของโจทก ใหแกบริษัทจําเลยสํานักงานใหญพิจารณาวา จะรับประกันภัยไดหรือไมเทานั้น มิใชเปนคําสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
หลังจากที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดเกิดเหตุไปแลว ทั้งไมปรากฏวา จําเลยไดมีคําสนองตอบรับประกันภัยรถยนต
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟงไมไดวา ขณะที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จําเลยไดรับประกันภัยรถยนต
คันดังกลาวไวแลว อันจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 

 
1.3.2  ตองมีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน การแสดงเจตนานั้นจะตองเปนการ

แสดงเจตนาอยางแทจริงดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับขูเข็ญ ปดบังอําพราง สําคัญผิด หรือฉอฉล และเมื่อ 
คําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันอยางครบถวนแลว จึงเกิดเปนสัญญาข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 วา “นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทาํลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวย
ใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ตองมีวัตถุประสงค การแสดงเจตนานั้นตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อกอใหเกิดผลผูกพันทาง
กฎหมาย ในการที่จะกอใหเกิดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การโอนสิทธิ การสงวนสิทธิ หรือการระงับสิทธิระหวาง
คูสัญญา อีกทั้งวัตถุประสงคนั้นจะตองไมขัดตอกฎหมาย ไมพนวิสัย ไมขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย ดงัที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 วา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเปนโมฆะ”  

สําหรับสัญญาประกันภัย วัตถุประสงคของผูเอาประกันภัย คือ เพื่อโอนความเสี่ยงภัยของตนไปใหแก
ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-81 

  ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8265/2559 การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนตาม ป.พ.พ. มาตรา 
150 น้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายตองรวมรู หรือมีความมุงหมายในการน้ัน การทําสัญญาประกันอัคคีภัย ผูรองไมทราบวา 
สินคาที่เอาประกันภัย เปนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเคร่ืองหมายการคา ซึ่งถือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผูรองเพียงแตถายภาพสินคาในตูโชวสินคาไวเพียงภาพเดียว ผูคัดคานไมเคยแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสิน
ดังกลาวใหทราบวา เปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไม และผูรองไมเคยทราบหรือลวงรูวาสินคาที่เอาประกันภัยไวเปน
สินคาที่ผิดกฎหมาย เชนนี้ เมื่อไมปรากฏวา ผูรองรูรายละเอียดยี่หอนาฬิกาขอมือ ระดับราคาหรือแหลงที่มาของ
นาฬิกาที่ผูคัดคานนํามาขาย ยอมเห็นไดวา ผูรองคงมีเจตนารับประกันภัยสินคานาฬิกาขอมือที่ผูคัดคานมีไว เพื่อขาย
โดยทั่วไปเทานั้น สําหรับขอเท็จจริงที่วา นาฬิกาขอมือดังกลาวอาจจะมีลักษณะเปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไมนั้น  
ผูรองมิไดรูเห็นดวย สัญญาประกันอัคคีภัยในสวนสต็อกสินคานาฬิกาขอมือ จึงทําข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกทรัพยสิน
ของผูคัดคาน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงทําประกันภัย ซึ่งเมื่อผูคัดคานเปนเจาของ และผูครอบครอง
สินคานาฬิกาขอมือที่มีไวเพื่อขาย หากนาฬิกาขอมือไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว ยอมทําให 
ผูคัดคานสูญเสียตัวทรัพย หรือผลประโยชนที่จะไดจากทรัพยสินนั้น ผูคัดคานจึงเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
ผูคัดคานจึงมีความผูกพันกัน ตามเงื่อนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ  
 

2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยเมื่อเกิดข้ึนแลว อาจมีการสิ้นสุดลงไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 
2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เม่ือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมชําระหน้ี สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนี้ตองตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนี้คือ เบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระ 
สวนฝายผูรับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให หากมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืน
ในอนาคตตามที่ตกลงกันเกิดข้ึน เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่ในมูลหนี้ของตน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกกลาวใหชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากยังคงเพิกเฉยอยู คูสัญญาฝายที่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 387 วา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได  
ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 

2.1.2  เม่ือการชําระหน้ีกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีได ภายหลัง
สัญญาประกันภัย คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”  

 

2-80     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 
  
 ตัวอยางที่ 2.26 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาของผูรับประกันภัยที่ไมมีอํานาจ เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมไว เพียงแต
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะ
ฟองรองใหบังคับคดีมิได ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน 

ส. ผูจัดการจําเลย สาขาขอนแกน มิไดเปนตัวแทนผูมีอํานาจทําสัญญาประกันภัยแทนจําเลย ส. จึงไมมี
อํานาจรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันพิพาทไวจากโจทก แตการที่ ส. รับคําขอเอาประกันภัยไวจากโจทก ก็เพียงเพื่อ
สงคําเสนอของโจทก ใหแกบริษัทจําเลยสํานักงานใหญพิจารณาวา จะรับประกันภัยไดหรือไมเทานั้น มิใชเปนคําสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
หลังจากที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดเกิดเหตุไปแลว ทั้งไมปรากฏวา จําเลยไดมีคําสนองตอบรับประกันภัยรถยนต
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟงไมไดวา ขณะที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จําเลยไดรับประกันภัยรถยนต
คันดังกลาวไวแลว อันจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 

 
1.3.2  ตองมีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน การแสดงเจตนานั้นจะตองเปนการ

แสดงเจตนาอยางแทจริงดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับขูเข็ญ ปดบังอําพราง สําคัญผิด หรือฉอฉล และเมื่อ 
คําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันอยางครบถวนแลว จึงเกิดเปนสัญญาข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 วา “นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทาํลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวย
ใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ตองมีวัตถุประสงค การแสดงเจตนานั้นตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อกอใหเกิดผลผูกพันทาง
กฎหมาย ในการที่จะกอใหเกิดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การโอนสิทธิ การสงวนสิทธิ หรือการระงับสิทธิระหวาง
คูสัญญา อีกทั้งวัตถุประสงคนั้นจะตองไมขัดตอกฎหมาย ไมพนวิสัย ไมขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย ดงัที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 วา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเปนโมฆะ”  

สําหรับสัญญาประกันภัย วัตถุประสงคของผูเอาประกันภัย คือ เพื่อโอนความเสี่ยงภัยของตนไปใหแก
ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-81 

  ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8265/2559 การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนตาม ป.พ.พ. มาตรา 
150 น้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายตองรวมรู หรือมีความมุงหมายในการน้ัน การทําสัญญาประกันอัคคีภัย ผูรองไมทราบวา 
สินคาที่เอาประกันภัย เปนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเคร่ืองหมายการคา ซึ่งถือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผูรองเพียงแตถายภาพสินคาในตูโชวสินคาไวเพียงภาพเดียว ผูคัดคานไมเคยแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสิน
ดังกลาวใหทราบวา เปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไม และผูรองไมเคยทราบหรือลวงรูวาสินคาที่เอาประกันภัยไวเปน
สินคาที่ผิดกฎหมาย เชนนี้ เมื่อไมปรากฏวา ผูรองรูรายละเอียดยี่หอนาฬิกาขอมือ ระดับราคาหรือแหลงที่มาของ
นาฬิกาที่ผูคัดคานนํามาขาย ยอมเห็นไดวา ผูรองคงมีเจตนารับประกันภัยสินคานาฬิกาขอมือที่ผูคัดคานมีไว เพื่อขาย
โดยทั่วไปเทานั้น สําหรับขอเท็จจริงที่วา นาฬิกาขอมือดังกลาวอาจจะมีลักษณะเปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไมนั้น  
ผูรองมิไดรูเห็นดวย สัญญาประกันอัคคีภัยในสวนสต็อกสินคานาฬิกาขอมือ จึงทําข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกทรัพยสิน
ของผูคัดคาน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงทําประกันภัย ซึ่งเมื่อผูคัดคานเปนเจาของ และผูครอบครอง
สินคานาฬิกาขอมือที่มีไวเพื่อขาย หากนาฬิกาขอมือไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว ยอมทําให 
ผูคัดคานสูญเสียตัวทรัพย หรือผลประโยชนที่จะไดจากทรัพยสินนั้น ผูคัดคานจึงเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
ผูคัดคานจึงมีความผูกพันกัน ตามเงื่อนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ  
 

2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยเมื่อเกิดข้ึนแลว อาจมีการสิ้นสุดลงไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 
2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เม่ือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมชําระหน้ี สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนี้ตองตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนี้คือ เบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระ 
สวนฝายผูรับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให หากมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืน
ในอนาคตตามที่ตกลงกันเกิดข้ึน เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่ในมูลหนี้ของตน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกกลาวใหชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากยังคงเพิกเฉยอยู คูสัญญาฝายที่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 387 วา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได  
ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 

2.1.2  เม่ือการชําระหน้ีกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีได ภายหลัง
สัญญาประกันภัย คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 
  
 ตัวอยางที่ 2.26 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาของผูรับประกันภัยที่ไมมีอํานาจ เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมไว เพียงแต
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะ
ฟองรองใหบังคับคดีมิได ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน 

ส. ผูจัดการจําเลย สาขาขอนแกน มิไดเปนตัวแทนผูมีอํานาจทําสัญญาประกันภัยแทนจําเลย ส. จึงไมมี
อํานาจรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันพิพาทไวจากโจทก แตการที่ ส. รับคําขอเอาประกันภัยไวจากโจทก ก็เพียงเพื่อ
สงคําเสนอของโจทก ใหแกบริษัทจําเลยสํานักงานใหญพิจารณาวา จะรับประกันภัยไดหรือไมเทานั้น มิใชเปนคําสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
หลังจากที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดเกิดเหตุไปแลว ทั้งไมปรากฏวา จําเลยไดมีคําสนองตอบรับประกันภัยรถยนต
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟงไมไดวา ขณะที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จําเลยไดรับประกันภัยรถยนต
คันดังกลาวไวแลว อันจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 

 
1.3.2  ตองมีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน การแสดงเจตนานั้นจะตองเปนการ

แสดงเจตนาอยางแทจริงดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับขูเข็ญ ปดบังอําพราง สําคัญผิด หรือฉอฉล และเมื่อ 
คําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันอยางครบถวนแลว จึงเกิดเปนสัญญาข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 วา “นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทาํลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวย
ใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ตองมีวัตถุประสงค การแสดงเจตนานั้นตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อกอใหเกิดผลผูกพันทาง
กฎหมาย ในการที่จะกอใหเกิดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การโอนสิทธิ การสงวนสิทธิ หรือการระงับสิทธิระหวาง
คูสัญญา อีกทั้งวัตถุประสงคนั้นจะตองไมขัดตอกฎหมาย ไมพนวิสัย ไมขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย ดงัที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 วา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเปนโมฆะ”  

สําหรับสัญญาประกันภัย วัตถุประสงคของผูเอาประกันภัย คือ เพื่อโอนความเสี่ยงภัยของตนไปใหแก
ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-81 

  ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8265/2559 การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนตาม ป.พ.พ. มาตรา 
150 น้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายตองรวมรู หรือมีความมุงหมายในการน้ัน การทําสัญญาประกันอัคคีภัย ผูรองไมทราบวา 
สินคาที่เอาประกันภัย เปนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเคร่ืองหมายการคา ซึ่งถือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผูรองเพียงแตถายภาพสินคาในตูโชวสินคาไวเพียงภาพเดียว ผูคัดคานไมเคยแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสิน
ดังกลาวใหทราบวา เปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไม และผูรองไมเคยทราบหรือลวงรูวาสินคาที่เอาประกันภัยไวเปน
สินคาที่ผิดกฎหมาย เชนนี้ เมื่อไมปรากฏวา ผูรองรูรายละเอียดยี่หอนาฬิกาขอมือ ระดับราคาหรือแหลงที่มาของ
นาฬิกาที่ผูคัดคานนํามาขาย ยอมเห็นไดวา ผูรองคงมีเจตนารับประกันภัยสินคานาฬิกาขอมือที่ผูคัดคานมีไว เพื่อขาย
โดยทั่วไปเทานั้น สําหรับขอเท็จจริงที่วา นาฬิกาขอมือดังกลาวอาจจะมีลักษณะเปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไมนั้น  
ผูรองมิไดรูเห็นดวย สัญญาประกันอัคคีภัยในสวนสต็อกสินคานาฬิกาขอมือ จึงทําข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกทรัพยสิน
ของผูคัดคาน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงทําประกันภัย ซึ่งเมื่อผูคัดคานเปนเจาของ และผูครอบครอง
สินคานาฬิกาขอมือที่มีไวเพื่อขาย หากนาฬิกาขอมือไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว ยอมทําให 
ผูคัดคานสูญเสียตัวทรัพย หรือผลประโยชนที่จะไดจากทรัพยสินนั้น ผูคัดคานจึงเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
ผูคัดคานจึงมีความผูกพันกัน ตามเง่ือนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ  
 

2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยเมื่อเกิดข้ึนแลว อาจมีการสิ้นสุดลงไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 
2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เม่ือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมชําระหน้ี สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนี้ตองตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนี้คือ เบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระ 
สวนฝายผูรับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให หากมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืน
ในอนาคตตามที่ตกลงกันเกิดข้ึน เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่ในมูลหนี้ของตน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกกลาวใหชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากยังคงเพิกเฉยอยู คูสัญญาฝายที่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 387 วา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได  
ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 

2.1.2  เม่ือการชําระหน้ีกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีได ภายหลัง
สัญญาประกันภัย คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”  

 

2-80     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงบัสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 
  
 ตัวอยางที่ 2.26 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การแสดงเจตนาของผูรับประกันภัยที่ไมมีอํานาจ เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมไว เพียงแต
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะ
ฟองรองใหบังคับคดีมิได ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน 

ส. ผูจัดการจําเลย สาขาขอนแกน มิไดเปนตัวแทนผูมีอํานาจทําสัญญาประกันภัยแทนจําเลย ส. จึงไมมี
อํานาจรับประกันภัยรถยนตบรรทุกคันพิพาทไวจากโจทก แตการที่ ส. รับคําขอเอาประกันภัยไวจากโจทก ก็เพียงเพื่อ
สงคําเสนอของโจทก ใหแกบริษัทจําเลยสํานักงานใหญพิจารณาวา จะรับประกันภัยไดหรือไมเทานั้น มิใชเปนคําสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
หลังจากที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทไดเกิดเหตุไปแลว ทั้งไมปรากฏวา จําเลยไดมีคําสนองตอบรับประกันภัยรถยนต
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟงไมไดวา ขณะที่รถยนตบรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จําเลยไดรับประกันภัยรถยนต
คันดังกลาวไวแลว อันจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 

 
1.3.2  ตองมีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน การแสดงเจตนานั้นจะตองเปนการ

แสดงเจตนาอยางแทจริงดวยความสมัครใจ มิใชดวยการบังคับขูเข็ญ ปดบังอําพราง สําคัญผิด หรือฉอฉล และเมื่อ 
คําเสนอกับคําสนองชัดเจนถูกตองตรงกันอยางครบถวนแลว จึงเกิดเปนสัญญาข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 วา “นิติกรรม หมายความวา การใดๆ อันทาํลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวย
ใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ตองมีวัตถุประสงค การแสดงเจตนานั้นตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อกอใหเกิดผลผูกพันทาง
กฎหมาย ในการที่จะกอใหเกิดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การโอนสิทธิ การสงวนสิทธิ หรือการระงับสิทธิระหวาง
คูสัญญา อีกทั้งวัตถุประสงคนั้นจะตองไมขัดตอกฎหมาย ไมพนวิสัย ไมขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนดวย ดงัที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 วา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเปนโมฆะ”  

สําหรับสัญญาประกันภัย วัตถุประสงคของผูเอาประกันภัย คือ เพื่อโอนความเสี่ยงภัยของตนไปใหแก
ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-81 

  ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8265/2559 การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนตาม ป.พ.พ. มาตรา 
150 น้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายตองรวมรู หรือมีความมุงหมายในการน้ัน การทําสัญญาประกันอัคคีภัย ผูรองไมทราบวา 
สินคาที่เอาประกันภัย เปนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเคร่ืองหมายการคา ซึ่งถือเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผูรองเพียงแตถายภาพสินคาในตูโชวสินคาไวเพียงภาพเดียว ผูคัดคานไมเคยแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสิน
ดังกลาวใหทราบวา เปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไม และผูรองไมเคยทราบหรือลวงรูวาสินคาที่เอาประกันภัยไวเปน
สินคาที่ผิดกฎหมาย เชนนี้ เมื่อไมปรากฏวา ผูรองรูรายละเอียดยี่หอนาฬิกาขอมือ ระดับราคาหรือแหลงที่มาของ
นาฬิกาที่ผูคัดคานนํามาขาย ยอมเห็นไดวา ผูรองคงมีเจตนารับประกันภัยสินคานาฬิกาขอมือที่ผูคัดคานมีไว เพื่อขาย
โดยทั่วไปเทานั้น สําหรับขอเท็จจริงที่วา นาฬิกาขอมือดังกลาวอาจจะมีลักษณะเปนสินคาที่ผิดกฎหมายหรือไมนั้น  
ผูรองมิไดรูเห็นดวย สัญญาประกันอัคคีภัยในสวนสต็อกสินคานาฬิกาขอมือ จึงทําข้ึนเพื่อใหความคุมครองแกทรัพยสิน
ของผูคัดคาน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงทําประกันภัย ซึ่งเมื่อผูคัดคานเปนเจาของ และผูครอบครอง
สินคานาฬิกาขอมือที่มีไวเพื่อขาย หากนาฬิกาขอมือไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว ยอมทําให 
ผูคัดคานสูญเสียตัวทรัพย หรือผลประโยชนที่จะไดจากทรัพยสินนั้น ผูคัดคานจึงเปนผูมีสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
ผูคัดคานจึงมีความผูกพันกัน ตามเง่ือนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ  
 

2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยเมื่อเกิดข้ึนแลว อาจมีการสิ้นสุดลงไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 
2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เม่ือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมชําระหน้ี สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คูสัญญาทั้งสองฝายตางมีหนี้ตองตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝายผูเอาประกันภัยมีหนี้คือ เบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระ 
สวนฝายผูรับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให หากมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืน
ในอนาคตตามที่ตกลงกันเกิดข้ึน เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่ในมูลหนี้ของตน คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกกลาวใหชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากยังคงเพิกเฉยอยู คูสัญญาฝายที่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 387 วา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่ง 
ไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได  
ถาและฝายนั้นไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได” 

2.1.2  เม่ือการชําระหน้ีกลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีได ภายหลัง
สัญญาประกันภัย คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.2  การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปไว ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เปนตน 

2)  สิ้นผลจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เชน เงื่อนไขของกรมธรรมประกัน
อัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย กําหนดไวภายใตขอ 6. เงื่อนไขทั่วไป ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา 
“ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันเร่ิมตนระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” เปนตน 

3)  สิ้นผลเมื่อสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกันภัยเสียกอน หรือเปนผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน กรมธรรมประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4 ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดเปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัย-
กรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย”  

โดยที่ยอหนาสุดทายของขอ 9. จะระบุเพิ่มเติมวา “จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยได
แจงใหบริษัททราบกอนเกิดความเสียหายข้ึน และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้” เปนตน 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไมมีอยูอีกตอไปแลว เชน กรมธรรมประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภายใตเงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันภัย ขอ 6. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยระบุใหความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยเปนอันระงับสิ้นไป เมื่อ  

“6.4 สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรม  หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการ
พังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด
หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มข้ึน เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซึ่งกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ใหความคุมครอง” เปนตน 
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5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใชคาสนิไหมทดแทนจนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว เชน กรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย ภายใตหมวดที่ 4 ขอกําหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ขอ 4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด ระบุวา  

“4.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะไมเกินจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ไดระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ใน
กรณีที่จํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือไดตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับทันที แมจะยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม” เปนตน 

2.2.2  โดยผลจากการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยมี

อยูตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผูกพันของผูรับประกันภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเร่ิมมีผลบังคับ
ทันทีที่สัญญาประกันภัยนั้นเกิดข้ึน เพื่อใหรองรับกับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยที่อาจจะเกิดข้ึนไดทุกขณะ 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภทแลว แมจะไดเร่ิมตนระยะเวลาเอาประกันภัยไปแลว แตความเสี่ยงภัยจริงของ
ผูเอาประกันภัยยังมิไดเร่ิมตนเลย ดังเชน กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ ความคุมครองจะเร่ิมตน
ตั้งแตดําเนินการยกสินคาที่เอาประกันภัยข้ึนไปยังยานพาหนะที่ขนสงเปนตนไป จนจบกระบวนการขนสงที่จุดหมาย
ปลายทาง ถึงแมวา กรมธรรมประกันภัยจะระบุวันเวลาที่เร่ิมตนเปนวันเวลากอนหนานั้นก็ตาม ผลตามกฎหมายใน
กรณีนี้คือ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย จําตองชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งใหแกผูรับประกันภัย 
ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 วา “กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ยประกันภัยก่ึงจํานวน”  

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงกรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสง
ภายในประเทศ ภายใตขอ 10. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ขอกําหนดทั่วไป ขอที่ 10.2 การคืนเบี้ยประกันภัย ระบวุา 

“10.2.1 กรณีกรมธรรมประกันภัยแบบขนสงเฉพาะเที่ยว ในกรณีผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรมประกันภัยกอนการเริ่มตนการใหความคุมครองตามขอ 1 ของหมวดที่ 4 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะสวนที่ไดรับไวแลวใหผูเอาประกันภัยเต็มจํานวน” 

2)  การบอกเลิกระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปแลว กรมธรรมประกันภัย
ใหสิทธิแกทั้งผูเอาประกันภัย หรือผูรับประกันภัยฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายที่บอกเลิกดวยความสมัครใจก็ได 

แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกันของ
คูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือ
สนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลวก็ไมอาจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 386 บัญญัติวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
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2.2  การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปไว ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เปนตน 

2)  สิ้นผลจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เชน เงื่อนไขของกรมธรรมประกัน
อัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย กําหนดไวภายใตขอ 6. เงื่อนไขทั่วไป ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา 
“ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันเร่ิมตนระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” เปนตน 

3)  สิ้นผลเมื่อสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกันภัยเสียกอน หรือเปนผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน กรมธรรมประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4 ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดเปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัย-
กรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย”  

โดยที่ยอหนาสุดทายของขอ 9. จะระบุเพิ่มเติมวา “จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยได
แจงใหบริษัททราบกอนเกิดความเสียหายข้ึน และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้” เปนตน 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไมมีอยูอีกตอไปแลว เชน กรมธรรมประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภายใตเงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันภัย ขอ 6. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยระบุใหความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยเปนอันระงับสิ้นไป เมื่อ  

“6.4 สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรม  หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการ
พังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด
หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มข้ึน เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซึ่งกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ใหความคุมครอง” เปนตน 
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5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใชคาสนิไหมทดแทนจนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว เชน กรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย ภายใตหมวดที่ 4 ขอกําหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ขอ 4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด ระบุวา  

“4.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะไมเกินจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ไดระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ใน
กรณีที่จํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือไดตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับทันที แมจะยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม” เปนตน 

2.2.2  โดยผลจากการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยมี

อยูตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผูกพันของผูรับประกันภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเร่ิมมีผลบังคับ
ทันทีที่สัญญาประกันภัยนั้นเกิดข้ึน เพื่อใหรองรับกับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยที่อาจจะเกิดข้ึนไดทุกขณะ 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภทแลว แมจะไดเร่ิมตนระยะเวลาเอาประกันภัยไปแลว แตความเสี่ยงภัยจริงของ
ผูเอาประกันภัยยังมิไดเร่ิมตนเลย ดังเชน กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ ความคุมครองจะเร่ิมตน
ตั้งแตดําเนินการยกสินคาที่เอาประกันภัยข้ึนไปยังยานพาหนะที่ขนสงเปนตนไป จนจบกระบวนการขนสงที่จุดหมาย
ปลายทาง ถึงแมวา กรมธรรมประกันภัยจะระบุวันเวลาที่เร่ิมตนเปนวันเวลากอนหนานั้นก็ตาม ผลตามกฎหมายใน
กรณีนี้คือ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย จําตองชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งใหแกผูรับประกันภัย 
ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 วา “กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ยประกันภัยก่ึงจํานวน”  

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงกรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสง
ภายในประเทศ ภายใตขอ 10. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ขอกําหนดทั่วไป ขอที่ 10.2 การคืนเบี้ยประกันภัย ระบวุา 

“10.2.1 กรณีกรมธรรมประกันภัยแบบขนสงเฉพาะเที่ยว ในกรณีผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรมประกันภัยกอนการเริ่มตนการใหความคุมครองตามขอ 1 ของหมวดที่ 4 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะสวนที่ไดรับไวแลวใหผูเอาประกันภัยเต็มจํานวน” 

2)  การบอกเลิกระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปแลว กรมธรรมประกันภัย
ใหสิทธิแกทั้งผูเอาประกันภัย หรือผูรับประกันภัยฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายที่บอกเลิกดวยความสมัครใจก็ได 

แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกันของ
คูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือ
สนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลวก็ไมอาจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 386 บัญญัติวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
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2.2  การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปไว ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เปนตน 

2)  สิ้นผลจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เชน เงื่อนไขของกรมธรรมประกัน
อัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย กําหนดไวภายใตขอ 6. เงื่อนไขทั่วไป ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา 
“ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันเร่ิมตนระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” เปนตน 

3)  สิ้นผลเมื่อสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกันภัยเสียกอน หรือเปนผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน กรมธรรมประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4 ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดเปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัย-
กรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย”  

โดยที่ยอหนาสุดทายของขอ 9. จะระบุเพิ่มเติมวา “จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยได
แจงใหบริษัททราบกอนเกิดความเสียหายข้ึน และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้” เปนตน 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไมมีอยูอีกตอไปแลว เชน กรมธรรมประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภายใตเงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันภัย ขอ 6. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยระบุใหความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยเปนอันระงับสิ้นไป เมื่อ  

“6.4 สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรม  หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการ
พังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด
หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มข้ึน เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซ่ึงกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ใหความคุมครอง” เปนตน 
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5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใชคาสนิไหมทดแทนจนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว เชน กรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย ภายใตหมวดที่ 4 ขอกําหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ขอ 4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด ระบุวา  

“4.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะไมเกินจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ไดระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ใน
กรณีที่จํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือไดตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับทันที แมจะยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม” เปนตน 

2.2.2  โดยผลจากการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยมี

อยูตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผูกพันของผูรับประกันภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเร่ิมมีผลบังคับ
ทันทีที่สัญญาประกันภัยนั้นเกิดข้ึน เพื่อใหรองรับกับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยที่อาจจะเกิดข้ึนไดทุกขณะ 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภทแลว แมจะไดเร่ิมตนระยะเวลาเอาประกันภัยไปแลว แตความเสี่ยงภัยจริงของ
ผูเอาประกันภัยยังมิไดเร่ิมตนเลย ดังเชน กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ ความคุมครองจะเร่ิมตน
ตั้งแตดําเนินการยกสินคาที่เอาประกันภัยข้ึนไปยังยานพาหนะที่ขนสงเปนตนไป จนจบกระบวนการขนสงที่จุดหมาย
ปลายทาง ถึงแมวา กรมธรรมประกันภัยจะระบุวันเวลาที่เร่ิมตนเปนวันเวลากอนหนานั้นก็ตาม ผลตามกฎหมายใน
กรณีนี้คือ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย จําตองชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งใหแกผูรับประกันภัย 
ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 วา “กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ยประกันภัยก่ึงจํานวน”  

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสง
ภายในประเทศ ภายใตขอ 10. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ขอกําหนดทั่วไป ขอที่ 10.2 การคืนเบี้ยประกันภัย ระบุวา 

“10.2.1 กรณีกรมธรรมประกันภัยแบบขนสงเฉพาะเที่ยว ในกรณีผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรมประกันภัยกอนการเริ่มตนการใหความคุมครองตามขอ 1 ของหมวดที่ 4 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะสวนที่ไดรับไวแลวใหผูเอาประกันภัยเต็มจํานวน” 

2)  การบอกเลิกระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปแลว กรมธรรมประกันภัย
ใหสิทธิแกทั้งผูเอาประกันภัย หรือผูรับประกันภัยฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายที่บอกเลิกดวยความสมัครใจก็ได 

แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกันของ
คูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือ
สนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลวก็ไมอาจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 386 บัญญัติวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
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2.2  การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปไว ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เปนตน 

2)  สิ้นผลจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เชน เงื่อนไขของกรมธรรมประกัน
อัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย กําหนดไวภายใตขอ 6. เงื่อนไขทั่วไป ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา 
“ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย เมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันเร่ิมตนระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยใหกรมธรรมประกันภัยสิ้นผลนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว” เปนตน 

3)  สิ้นผลเมื่อสวนไดเสียของผูเอาประกันภัยหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกันภัยเสียกอน หรือเปนผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน กรมธรรมประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้เปนอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4 ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวไดเปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัย-
กรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย”  

โดยที่ยอหนาสุดทายของขอ 9. จะระบุเพิ่มเติมวา “จะไดรับความคุมครอง เมื่อผูเอาประกันภัยได
แจงใหบริษัททราบกอนเกิดความเสียหายข้ึน และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบทายไวในกรมธรรมประกันภัยนี้” เปนตน 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไมมีอยูอีกตอไปแลว เชน กรมธรรมประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภายใตเงื่อนไขทั่วไปในการรับประกันภัย ขอ 6. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยระบุใหความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยเปนอันระงับสิ้นไป เมื่อ  

“6.4 สิ่งปลูกสรางที่ระบุไวในตารางกรมธรรม  หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้นไดมีการ
พังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหสิ่งปลูกสรางนั้นเสื่อมประโยชนในการใชทั้งหมด
หรือบางสวน หรือทําใหสิ่งปลูกสรางนั้น หรือสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งปลูกสรางนั้น หรือทรัพยสินที่อยูภายในสิ่งปลูกสราง
นั้นตกอยูในการเสี่ยงตอวินาศภัยเพิ่มข้ึน เวนแตเหตุดังกลาวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซ่ึงกรมธรรม
ประกันภัยฉบับนี้ใหความคุมครอง” เปนตน 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับนายหนาประกันวินาศภยั     2-83 

5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใชคาสนิไหมทดแทนจนเต็มตามจํานวนเงินเอาประกันภัยแลว เชน กรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย ภายใตหมวดที่ 4 ขอกําหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ขอ 4. จํานวนเงินจํากัดความรับผิด ระบุวา  

“4.2 จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรมประกันภัยนี้ จะไมเกินจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ไดระบุในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย ใน
กรณีที่จํานวนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทไดชดใชไปหรือไดตกลงเปนลายลักษณอักษรที่จะชดใช มีจํานวนรวมกันครบ
ตามจํานวนเงินจํากัดความรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรมประกันภัยน้ีจะสิ้นผลบังคับทันที แมจะยังไมครบ
กําหนดระยะเวลาประกันภัยก็ตาม” เปนตน 

2.2.2  โดยผลจากการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ประกอบดวย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยมี

อยูตลอดเวลา ฉะนั้น ภาระผูกพันของผูรับประกันภัยในการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะเร่ิมมีผลบังคับ
ทันทีที่สัญญาประกันภัยนั้นเกิดข้ึน เพื่อใหรองรับกับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยที่อาจจะเกิดข้ึนไดทุกขณะ 
สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภทแลว แมจะไดเร่ิมตนระยะเวลาเอาประกันภัยไปแลว แตความเสี่ยงภัยจริงของ
ผูเอาประกันภัยยังมิไดเร่ิมตนเลย ดังเชน กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ ความคุมครองจะเร่ิมตน
ตั้งแตดําเนินการยกสินคาที่เอาประกันภัยข้ึนไปยังยานพาหนะที่ขนสงเปนตนไป จนจบกระบวนการขนสงที่จุดหมาย
ปลายทาง ถึงแมวา กรมธรรมประกันภัยจะระบุวันเวลาที่เร่ิมตนเปนวันเวลากอนหนานั้นก็ตาม ผลตามกฎหมายใน
กรณีนี้คือ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย จําตองชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งใหแกผูรับประกันภัย 
ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 วา “กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ยประกันภัยก่ึงจํานวน”  

เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสง
ภายในประเทศ ภายใตขอ 10. การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ขอกําหนดทั่วไป ขอที่ 10.2 การคืนเบี้ยประกันภัย ระบุวา 

“10.2.1 กรณีกรมธรรมประกันภัยแบบขนสงเฉพาะเที่ยว ในกรณีผูเอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรมประกันภัยกอนการเริ่มตนการใหความคุมครองตามขอ 1 ของหมวดที่ 4 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะสวนที่ไดรับไวแลวใหผูเอาประกันภัยเต็มจํานวน” 

2)  การบอกเลิกระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปแลว กรมธรรมประกันภัย
ใหสิทธิแกทั้งผูเอาประกันภัย หรือผูรับประกันภัยฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายที่บอกเลิกดวยความสมัครใจก็ได 

แมสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีการแสดงเจตนาคําเสนอกับคําสนองถูกตองตรงกันของ
คูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือ
สนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลวก็ไมอาจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 386 บัญญัติวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ทั้งนี้ หากกรมธรรมประกันภัยกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยไวเชนใด ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามนั้นดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับตอไปโดยมิไดถูกยกเลิกไปแตประการใด  
  

ตัวอยางที่ 2.28 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยผิดจากเงื่อนไข เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 กรมธรรมประกันภัยกําหนดวา จําเลยจะบอกเลิกกรมธรรมฉบับน้ีได
ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกผูเอาประกันภัย 
ในกรณีนี้จําเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกโจทก โดยหักเบี้ยประกัน สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมฉบับนี้ไดใชบังคับ
มาแลวออกตามสวน เมื่อสัญญาประกันภัยไดเกิดข้ึน และจําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยตามสําเนาภาพถายตาราง
แหงกรมธรรมประกันภัย โดยโจทกไดชําระเบี้ยประกันใหแกจําเลยแลว การที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จําเลยจึงตองปฏิบัติตามกรมธรรมนี้ เม่ือจําเลยไมไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยเปนหนังสือไปยังโจทก สัญญา
ประกันภัยจึงยังไมเลิกกัน และกรมธรรมมประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู  
 

3. อายุความ 
สําหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 บัญญัติเร่ืองอายุความฟองรอง

ระหวางคูสัญญาประกันภัยไวเปนการเฉพาะวา 
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย 
ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสองปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใช

หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกําหนด” 
จะเห็นไดวา อายุความนั้นแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
3.1  กรณีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งใหความคุมครองตอวัตถุ

ที่เอาประกันภัย อันเปนทรัพยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหาย แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกันภัยรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตามกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือ
บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้น จําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่เกิดความเสียหาย  

3.2  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย หรือใหคืนเบี้ยประกันภัย 
3.2.1  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการชําระเบี้ยประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงมาฟองคดีใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว โดยมีกําหนดเวลา
ภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.29 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความคดีเรียกรองใหผูเอาประกันภัยรับผิด เปนคดีที่ผูรับ
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอ่ืน ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ 
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย 
 

3.2.2  กรณีเรียกใหคืนเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเมื่อผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยไปแลว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ผูเอาประกันภัยจําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นดวย 

เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/9 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดใช
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกวา 
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได” 

ดังนั้น ผลทางกฎหมายหากเจาหนี้มิไดใชสิทธิฟองรองตามอายุความที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวแลว 
ลูกหนี้สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได ทําใหผูเปนเจาหนี้ตองเสียประโยชนที่จะพึงไดไป แต
อยางไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติใหอายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ได 
ดังนี้  

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของ 
คําวา “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายความถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ลวงไปกอนแลวเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่
ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”  

อันบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให

บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

(2)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
(3)  เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
(4)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจาหนี้ไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” 
อายุความสะดุดหยุดลงจึงเปนการหยุดนับระยะเวลาที่ผานมาแลวของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ

ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตนเกิดข้ึนมา และถาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมตนนับอายุความกันใหมอีกคร้ังหนึ่ง  
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ทั้งนี้ หากกรมธรรมประกันภัยกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยไวเชนใด ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามนั้นดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับตอไปโดยมิไดถูกยกเลิกไปแตประการใด  
  

ตัวอยางที่ 2.28 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยผิดจากเงื่อนไข เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 กรมธรรมประกันภัยกําหนดวา จําเลยจะบอกเลิกกรมธรรมฉบับน้ีได
ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกผูเอาประกันภัย 
ในกรณีนี้จําเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกโจทก โดยหักเบี้ยประกัน สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมฉบับนี้ไดใชบังคับ
มาแลวออกตามสวน เมื่อสัญญาประกันภัยไดเกิดข้ึน และจําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยตามสําเนาภาพถายตาราง
แหงกรมธรรมประกันภัย โดยโจทกไดชําระเบี้ยประกันใหแกจําเลยแลว การที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จําเลยจึงตองปฏิบัติตามกรมธรรมนี้ เม่ือจําเลยไมไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยเปนหนังสือไปยังโจทก สัญญา
ประกันภัยจึงยังไมเลิกกัน และกรมธรรมมประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู  
 

3. อายุความ 
สําหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 บัญญัติเร่ืองอายุความฟองรอง

ระหวางคูสัญญาประกันภัยไวเปนการเฉพาะวา 
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย 
ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสองปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใช

หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกําหนด” 
จะเห็นไดวา อายุความนั้นแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
3.1  กรณีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งใหความคุมครองตอวัตถุ

ที่เอาประกันภัย อันเปนทรัพยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหาย แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกันภัยรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตามกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือ
บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้น จําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่เกิดความเสียหาย  

3.2  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย หรือใหคืนเบี้ยประกันภัย 
3.2.1  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการชําระเบี้ยประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงมาฟองคดีใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว โดยมีกําหนดเวลา
ภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.29 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความคดีเรียกรองใหผูเอาประกันภัยรับผิด เปนคดีที่ผูรับ
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอ่ืน ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ 
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย 
 

3.2.2  กรณีเรียกใหคืนเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเมื่อผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยไปแลว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ผูเอาประกันภัยจําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นดวย 

เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/9 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดใช
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกวา 
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได” 

ดังนั้น ผลทางกฎหมายหากเจาหนี้มิไดใชสิทธิฟองรองตามอายุความที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวแลว 
ลูกหนี้สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได ทําใหผูเปนเจาหนี้ตองเสียประโยชนที่จะพึงไดไป แต
อยางไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติใหอายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ได 
ดังนี้  

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของ 
คําวา “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายความถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ลวงไปกอนแลวเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่
ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”  

อันบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให

บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

(2)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
(3)  เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
(4)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจาหนี้ไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” 
อายุความสะดุดหยุดลงจึงเปนการหยุดนับระยะเวลาที่ผานมาแลวของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ

ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตนเกิดข้ึนมา และถาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมตนนับอายุความกันใหมอีกคร้ังหนึ่ง  
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ทั้งนี้ หากกรมธรรมประกันภัยกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยไวเชนใด ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามนั้นดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับตอไปโดยมิไดถูกยกเลิกไปแตประการใด  
  

ตัวอยางที่ 2.28 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยผิดจากเงื่อนไข เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 กรมธรรมประกันภัยกําหนดวา จําเลยจะบอกเลิกกรมธรรมฉบับน้ีได
ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกผูเอาประกันภัย 
ในกรณีนี้จําเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกโจทก โดยหักเบี้ยประกัน สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมฉบับนี้ไดใชบังคับ
มาแลวออกตามสวน เมื่อสัญญาประกันภัยไดเกิดข้ึน และจําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยตามสําเนาภาพถายตาราง
แหงกรมธรรมประกันภัย โดยโจทกไดชําระเบี้ยประกันใหแกจําเลยแลว การที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จําเลยจึงตองปฏิบัติตามกรมธรรมนี้ เม่ือจําเลยไมไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยเปนหนังสือไปยังโจทก สัญญา
ประกันภัยจึงยังไมเลิกกัน และกรมธรรมมประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู  
 

3. อายุความ 
สําหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 บัญญัติเร่ืองอายุความฟองรอง

ระหวางคูสัญญาประกันภัยไวเปนการเฉพาะวา 
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย 
ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสองปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใช

หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกําหนด” 
จะเห็นไดวา อายุความนั้นแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
3.1  กรณีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งใหความคุมครองตอวัตถุ

ที่เอาประกันภัย อันเปนทรัพยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหาย แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกันภัยรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตามกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือ
บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้น จําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่เกิดความเสียหาย  

3.2  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย หรือใหคืนเบี้ยประกันภัย 
3.2.1  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการชําระเบี้ยประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงมาฟองคดีใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว โดยมีกําหนดเวลา
ภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.29 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความคดีเรียกรองใหผูเอาประกันภัยรับผิด เปนคดีที่ผูรับ
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอ่ืน ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ 
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย 
 

3.2.2  กรณีเรียกใหคืนเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเมื่อผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยไปแลว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ผูเอาประกันภัยจําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นดวย 

เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/9 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดใช
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกวา 
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได” 

ดังนั้น ผลทางกฎหมายหากเจาหนี้มิไดใชสิทธิฟองรองตามอายุความที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวแลว 
ลูกหนี้สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได ทําใหผูเปนเจาหนี้ตองเสียประโยชนที่จะพึงไดไป แต
อยางไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติใหอายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ได 
ดังนี้  

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของ 
คําวา “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายความถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ลวงไปกอนแลวเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่
ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”  

อันบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให

บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

(2)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
(3)  เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
(4)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจาหนี้ไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” 
อายุความสะดุดหยุดลงจึงเปนการหยุดนับระยะเวลาที่ผานมาแลวของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ

ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตนเกิดข้ึนมา และถาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมตนนับอายุความกันใหมอีกคร้ังหนึ่ง  

 
 

 

2-84     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ทั้งนี้ หากกรมธรรมประกันภัยกําหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาประกันภัยไวเชนใด ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามนั้นดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับตอไปโดยมิไดถูกยกเลิกไปแตประการใด  
  

ตัวอยางที่ 2.28 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยผิดจากเงื่อนไข เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 กรมธรรมประกันภัยกําหนดวา จําเลยจะบอกเลิกกรมธรรมฉบับน้ีได
ดวยการบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา 15 วัน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกผูเอาประกันภัย 
ในกรณีนี้จําเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหแกโจทก โดยหักเบี้ยประกัน สําหรับระยะเวลาที่กรมธรรมฉบับนี้ไดใชบังคับ
มาแลวออกตามสวน เมื่อสัญญาประกันภัยไดเกิดข้ึน และจําเลยไดออกกรมธรรมประกันภัยตามสําเนาภาพถายตาราง
แหงกรมธรรมประกันภัย โดยโจทกไดชําระเบี้ยประกันใหแกจําเลยแลว การที่จําเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จําเลยจึงตองปฏิบัติตามกรมธรรมนี้ เม่ือจําเลยไมไดบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยเปนหนังสือไปยังโจทก สัญญา
ประกันภัยจึงยังไมเลิกกัน และกรมธรรมมประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู  
 

3. อายุความ 
สําหรับการประกันวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882 บัญญัติเร่ืองอายุความฟองรอง

ระหวางคูสัญญาประกันภัยไวเปนการเฉพาะวา 
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย 
ในการเรียกใหใชหรือใหคืนเบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสองปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใช

หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกําหนด” 
จะเห็นไดวา อายุความนั้นแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
3.1  กรณีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนกรณีเฉพาะการประกันวินาศภัย ซึ่งใหความคุมครองตอวัตถุ

ที่เอาประกันภัย อันเปนทรัพยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกผูเสียหาย แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกันภัยรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตามกรมธรรมประกันภัย ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือ
บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้น จําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่เกิดความเสียหาย  

3.2  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย หรือใหคืนเบี้ยประกันภัย 
3.2.1  กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย 

ในการชําระเบี้ยประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงมาฟองคดีใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว โดยมีกําหนดเวลา
ภายในสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย  
  

ตัวอยางที่ 2.29 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความคดีเรียกรองใหผูเอาประกันภัยรับผิด เปนคดีที่ผูรับ
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอ่ืน ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ 
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย 
 

3.2.2  กรณีเรียกใหคืนเบี้ยประกันภัย เกิดข้ึนเมื่อผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยไปแลว สัญญา
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ผูเอาประกันภัยจําตองยื่นฟองคดีภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นดวย 

เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/9 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองใดๆ ถามิไดใช
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ” และมาตรา 193/10 ก็บัญญัติอีกวา 
“สิทธิเรียกรองที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได” 

ดังนั้น ผลทางกฎหมายหากเจาหนี้มิไดใชสิทธิฟองรองตามอายุความที่กฎหมายไดกําหนดเอาไวแลว 
ลูกหนี้สามารถหยิบยกการขาดอายุความมาปฏิเสธความรับผิดได ทําใหผูเปนเจาหนี้ตองเสียประโยชนที่จะพึงไดไป แต
อยางไรก็ตาม กฎหมายยังบัญญัติใหอายุความสามารถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ได 
ดังนี้  

1)  อายุความสะดุดหยุดลง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของ 
คําวา “อายุความสะดุดหยุดลง” หมายความถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ลวงไปกอนแลวเขาในอายุความ เมื่อเหตุที่
ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น”  

อันบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ให ชําระหนี้ให

บางสวน ชําระดอกเบี้ย ใหประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกรอง 

(2)  เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้ 
(3)  เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย 
(4)  เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจาหนี้ไดกระทําการอ่ืนใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับการฟองคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาที่ลวงไปกอนนั้นไมนับเขาในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลานั้น” 
อายุความสะดุดหยุดลงจึงเปนการหยุดนับระยะเวลาที่ผานมาแลวของอายุความนั้นไปเลย เมื่อ

ปรากฏกรณีดังที่กฎหมายไดบัญญัติไวขางตนเกิดข้ึนมา และถาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมตนนับอายุความกันใหมอีกคร้ังหนึ่ง  

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  อายุความสะดุดหยุดอยู พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติวา “ถามีการเจรจาเก่ียวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา” 

สําหรับคดีฟองรองระหวางคูสัญญาประกันภัยดวยกันเอง อันจัดเปนคดีผูบริโภคคือ ผูรับประกันภัย
เรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และไดมีการเจรจาตอรองกันอยู จะมีผลใหอายุ
ความฟองคดีกําหนดเวลาสองปที่เร่ิมนับตั้งแตวันที่มีสิทธิเรียกรองนั้นตองสะดุดหยุดอยูคือ ไมนับตอ ใหนับคางอยู
ตั้งแตวันที่เร่ิมเจรจากัน คร้ันเมื่อยกเลิกการเจรจาแลวจึงจะเร่ิมนับตอจากชวงระยะเวลานั้นจนครบกําหนดอายุความ
สองป 

แตดวยเหตุที่การฟองรองคดีระหวางบุคคลภายนอกผูเสียหายกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยนั้น 
มิใชเปนคดีผูบริโภค ซึ่งจะตองเปนคดีที่ฟองเรียกรองกันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเทานั้น กรณีจึงไมตกอยู
ภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลทําใหอายุความฟองคดีตองสะดุดหยุดอยู ฉะนั้น 
อายุความฟองคดีในกรณีดังกลาวจึงเพียงแตสะดุดหยุดลงเทานั้น 
  

ตัวอยางที่ 2.30 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความสะดุดหยุดลง เปนคดีที่ผูรับประกันภัย เจาหนี้คาเบี้ย
ประกันภัย ฟองเรียกรองลูกหนี้ ซึ่งเปนผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติวา ในการเรียกใหใชหรือใหคืน
เบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลา 2 ปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
กําหนด ดังนั้น แมลูกหนี้และกลุมบริษัทในเครือเดียวกันไดมีหนังสือรับสภาพหน้ีคาเบี้ยประกันภัย และขอผอนชําระ
หน้ีตอเจาหน้ี อันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง และเร่ิมนับอายุความใหมนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจาหนี้รายนี้ เปนเจาหนี้รายหนึ่งในจํานวนเจาหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ไดมีหนังสือถึงเจาหนี้ใหตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือไดวา เปนกรณีที่ลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิดตอเจาหนี้โดยมี
หลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ 
จึงยังไมขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.6  
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยวา  

“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และมีรายการดังตอไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
(4)  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
(7)  ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 
(10) วันทําสัญญาประกันภัย 
(11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย” 
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา 

ตรงตามที่ไดตกลงกันดวยวาจาในสัญญาประกันภัยหรือไม ถาไมถูกตองตรงกันใหรีบทักทวง และรองขอใหผูรับ
ประกันภัยแกไขทันที  

รายการของกรมธรรมประกันภัยที่กฎหมายกําหนดไว ลวนเปนสาระสําคัญที่จะตองมีใหครบทุกขอ ยกเวน
เพียงบางขอที่ระบุวา “ถาหากไดกําหนดไว” และ “ถาจะพึงมี” เทานั้น ซึ่งอาจจะมี หรือไมมีก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
รายการดังกลาวแตละขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้  

1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียตามกฎหมายอยู และไดโอนความเสี่ยงภัยที่
อาจจะเกิดแกวัตถุนั้นมาใหผูรับประกันภัยรับความเสี่ยงภัยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ 
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ข้ึนอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลือกทําทุกรายการ หรือบางรายการก็ได เฉพาะรายการที่ระบุเอาประกันภัยไวเทานั้น จึงจะเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
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2)  อายุความสะดุดหยุดอยู พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติวา “ถามีการเจรจาเก่ียวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา” 

สําหรับคดีฟองรองระหวางคูสัญญาประกันภัยดวยกันเอง อันจัดเปนคดีผูบริโภคคือ ผูรับประกันภัย
เรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และไดมีการเจรจาตอรองกันอยู จะมีผลใหอายุ
ความฟองคดีกําหนดเวลาสองปที่เร่ิมนับตั้งแตวันที่มีสิทธิเรียกรองนั้นตองสะดุดหยุดอยูคือ ไมนับตอ ใหนับคางอยู
ตั้งแตวันที่เร่ิมเจรจากัน คร้ันเมื่อยกเลิกการเจรจาแลวจึงจะเร่ิมนับตอจากชวงระยะเวลานั้นจนครบกําหนดอายุความ
สองป 

แตดวยเหตุที่การฟองรองคดีระหวางบุคคลภายนอกผูเสียหายกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยนั้น 
มิใชเปนคดีผูบริโภค ซึ่งจะตองเปนคดีที่ฟองเรียกรองกันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเทานั้น กรณีจึงไมตกอยู
ภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลทําใหอายุความฟองคดีตองสะดุดหยุดอยู ฉะนั้น 
อายุความฟองคดีในกรณีดังกลาวจึงเพียงแตสะดุดหยุดลงเทานั้น 
  

ตัวอยางที่ 2.30 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความสะดุดหยุดลง เปนคดีที่ผูรับประกันภัย เจาหนี้คาเบี้ย
ประกันภัย ฟองเรียกรองลูกหนี้ ซึ่งเปนผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติวา ในการเรียกใหใชหรือใหคืน
เบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลา 2 ปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
กําหนด ดังนั้น แมลูกหนี้และกลุมบริษัทในเครือเดียวกันไดมีหนังสือรับสภาพหน้ีคาเบี้ยประกันภัย และขอผอนชําระ
หน้ีตอเจาหน้ี อันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง และเร่ิมนับอายุความใหมนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจาหนี้รายนี้ เปนเจาหนี้รายหนึ่งในจํานวนเจาหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ไดมีหนังสือถึงเจาหนี้ใหตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือไดวา เปนกรณีที่ลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิดตอเจาหนี้โดยมี
หลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ 
จึงยังไมขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.6  
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยวา  

“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และมีรายการดังตอไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
(4)  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
(7)  ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 
(10) วันทําสัญญาประกันภัย 
(11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย” 
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา 

ตรงตามที่ไดตกลงกันดวยวาจาในสัญญาประกันภัยหรือไม ถาไมถูกตองตรงกันใหรีบทักทวง และรองขอใหผูรับ
ประกันภัยแกไขทันที  

รายการของกรมธรรมประกันภัยที่กฎหมายกําหนดไว ลวนเปนสาระสําคัญที่จะตองมีใหครบทุกขอ ยกเวน
เพียงบางขอที่ระบุวา “ถาหากไดกําหนดไว” และ “ถาจะพึงมี” เทานั้น ซึ่งอาจจะมี หรือไมมีก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
รายการดังกลาวแตละขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้  

1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียตามกฎหมายอยู และไดโอนความเสี่ยงภัยที่
อาจจะเกิดแกวัตถุนั้นมาใหผูรับประกันภัยรับความเสี่ยงภัยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ 
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ข้ึนอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลือกทําทุกรายการ หรือบางรายการก็ได เฉพาะรายการที่ระบุเอาประกันภัยไวเทานั้น จึงจะเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  อายุความสะดุดหยุดอยู พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติวา “ถามีการเจรจาเก่ียวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา” 

สําหรับคดีฟองรองระหวางคูสัญญาประกันภัยดวยกันเอง อันจัดเปนคดีผูบริโภคคือ ผูรับประกันภัย
เรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และไดมีการเจรจาตอรองกันอยู จะมีผลใหอายุ
ความฟองคดีกําหนดเวลาสองปที่เร่ิมนับตั้งแตวันที่มีสิทธิเรียกรองนั้นตองสะดุดหยุดอยูคือ ไมนับตอ ใหนับคางอยู
ตั้งแตวันที่เร่ิมเจรจากัน คร้ันเมื่อยกเลิกการเจรจาแลวจึงจะเร่ิมนับตอจากชวงระยะเวลานั้นจนครบกําหนดอายุความ
สองป 

แตดวยเหตุที่การฟองรองคดีระหวางบุคคลภายนอกผูเสียหายกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยนั้น 
มิใชเปนคดีผูบริโภค ซึ่งจะตองเปนคดีที่ฟองเรียกรองกันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเทานั้น กรณีจึงไมตกอยู
ภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลทําใหอายุความฟองคดีตองสะดุดหยุดอยู ฉะนั้น 
อายุความฟองคดีในกรณีดังกลาวจึงเพียงแตสะดุดหยุดลงเทานั้น 
  

ตัวอยางที่ 2.30 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความสะดุดหยุดลง เปนคดีที่ผูรับประกันภัย เจาหนี้คาเบี้ย
ประกันภัย ฟองเรียกรองลูกหนี้ ซึ่งเปนผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติวา ในการเรียกใหใชหรือใหคืน
เบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลา 2 ปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
กําหนด ดังนั้น แมลูกหนี้และกลุมบริษัทในเครือเดียวกันไดมีหนังสือรับสภาพหน้ีคาเบี้ยประกันภัย และขอผอนชําระ
หน้ีตอเจาหน้ี อันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง และเร่ิมนับอายุความใหมนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจาหนี้รายนี้ เปนเจาหนี้รายหนึ่งในจํานวนเจาหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ไดมีหนังสือถึงเจาหนี้ใหตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือไดวา เปนกรณีที่ลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิดตอเจาหนี้โดยมี
หลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ 
จึงยังไมขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.6  
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยวา  

“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และมีรายการดังตอไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
(4)  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
(7)  ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 
(10) วันทําสัญญาประกันภัย 
(11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย” 
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา 

ตรงตามที่ไดตกลงกันดวยวาจาในสัญญาประกันภัยหรือไม ถาไมถูกตองตรงกันใหรีบทักทวง และรองขอใหผูรับ
ประกันภัยแกไขทันที  

รายการของกรมธรรมประกันภัยที่กฎหมายกําหนดไว ลวนเปนสาระสําคัญที่จะตองมีใหครบทุกขอ ยกเวน
เพียงบางขอที่ระบุวา “ถาหากไดกําหนดไว” และ “ถาจะพึงมี” เทานั้น ซึ่งอาจจะมี หรือไมมีก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
รายการดังกลาวแตละขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้  

1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียตามกฎหมายอยู และไดโอนความเสี่ยงภัยที่
อาจจะเกิดแกวัตถุนั้นมาใหผูรับประกันภัยรับความเสี่ยงภัยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ 
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ข้ึนอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลือกทําทุกรายการ หรือบางรายการก็ได เฉพาะรายการที่ระบุเอาประกันภัยไวเทานั้น จึงจะเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
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2)  อายุความสะดุดหยุดอยู พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 
บัญญัติวา “ถามีการเจรจาเก่ียวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดี
แทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา” 

สําหรับคดีฟองรองระหวางคูสัญญาประกันภัยดวยกันเอง อันจัดเปนคดีผูบริโภคคือ ผูรับประกันภัย
เรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และไดมีการเจรจาตอรองกันอยู จะมีผลใหอายุ
ความฟองคดีกําหนดเวลาสองปที่เร่ิมนับตั้งแตวันที่มีสิทธิเรียกรองนั้นตองสะดุดหยุดอยูคือ ไมนับตอ ใหนับคางอยู
ตั้งแตวันที่เร่ิมเจรจากัน คร้ันเมื่อยกเลิกการเจรจาแลวจึงจะเร่ิมนับตอจากชวงระยะเวลานั้นจนครบกําหนดอายุความ
สองป 

แตดวยเหตุที่การฟองรองคดีระหวางบุคคลภายนอกผูเสียหายกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยนั้น 
มิใชเปนคดีผูบริโภค ซึ่งจะตองเปนคดีที่ฟองเรียกรองกันระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเทานั้น กรณีจึงไมตกอยู
ภายใตพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลทําใหอายุความฟองคดีตองสะดุดหยุดอยู ฉะนั้น 
อายุความฟองคดีในกรณีดังกลาวจึงเพียงแตสะดุดหยุดลงเทานั้น 
  

ตัวอยางที่ 2.30 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง อายุความสะดุดหยุดลง เปนคดีที่ผูรับประกันภัย เจาหนี้คาเบี้ย
ประกันภัย ฟองเรียกรองลูกหนี้ ซึ่งเปนผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติวา ในการเรียกใหใชหรือใหคืน
เบี้ยประกันภัย ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลา 2 ปนับแตวันซึ่งสิทธิจะเรียกใหใชหรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
กําหนด ดังนั้น แมลูกหนี้และกลุมบริษัทในเครือเดียวกันไดมีหนังสือรับสภาพหน้ีคาเบี้ยประกันภัย และขอผอนชําระ
หน้ีตอเจาหน้ี อันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง และเร่ิมนับอายุความใหมนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจาหนี้รายนี้ เปนเจาหนี้รายหนึ่งในจํานวนเจาหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ไดมีหนังสือถึงเจาหนี้ใหตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือไดวา เปนกรณีที่ลูกหนี้ไดรับสภาพความรับผิดตอเจาหนี้โดยมี
หลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้ 
จึงยังไมขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.6  
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยวา  

“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรมประกันภัย ตองลงลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และมีรายการดังตอไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว 
(4)  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 
(7)  ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 
(10) วันทําสัญญาประกันภัย 
(11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย” 
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา 

ตรงตามที่ไดตกลงกันดวยวาจาในสัญญาประกันภัยหรือไม ถาไมถูกตองตรงกันใหรีบทักทวง และรองขอใหผูรับ
ประกันภัยแกไขทันที  

รายการของกรมธรรมประกันภัยที่กฎหมายกําหนดไว ลวนเปนสาระสําคัญที่จะตองมีใหครบทุกขอ ยกเวน
เพียงบางขอที่ระบุวา “ถาหากไดกําหนดไว” และ “ถาจะพึงมี” เทานั้น ซึ่งอาจจะมี หรือไมมีก็ได แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
รายการดังกลาวแตละขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้  

1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียตามกฎหมายอยู และไดโอนความเสี่ยงภัยที่
อาจจะเกิดแกวัตถุนั้นมาใหผูรับประกันภัยรับความเสี่ยงภัยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ 
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ข้ึนอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลือกทําทุกรายการ หรือบางรายการก็ได เฉพาะรายการที่ระบุเอาประกันภัยไวเทานั้น จึงจะเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
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ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
เกิดขึ้นจะทําใหผูน้ันตองเสียหาย และความเสียหายที่ผูน้ันจะไดรับสามารถประมาณเปนเงินไดแลว ผูน้ันยอมเปน
ผูมีสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได 

 
1.2  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสหุงตมเพื่อการอยูอาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเทานั้น หรือกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภทสองที่คุมครองเฉพาะภัยสูญหาย และ 
ไฟไหมเทานั้น เปนตน  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
เปนความคุมครองแบบสรรพภัย หรือแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุมครองเพียงวา “ใหความคุมครอง
อุบัติภัยทุกอยางที่ไมไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง เปนตน 

1.3  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายความถึง “ราคาทรัพยที่กําหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใชหมายความถึงราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไวเปนพิเศษ  

การที่กฎหมายใชคําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว” ทําใหคิดไปวา การประกันภัยทุกชนิด
จะกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไวหรือไมก็ได ถาหากกําหนดกันไวก็ตองระบุลงไวในกรมธรรมประกันภัย  
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
ตีราคาชีวิตคนได ทรัพยสินที่จะสามารถกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไว ไดแก ทรัพยสินบางประเภทเทานั้น 
ยกตัวอยางเชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนตางๆ โดยที่ทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินที่ไมอาจจะตีราคาตามปกติ
ในตลาดทั่วไปได และเปนทรัพยสินที่มีมูลคาทางจิตใจมากกวามูลคาประโยชนในการใชสอยทรัพยสินนั้น ทั้งยังเปนสิ่ง
ที่ไมอาจทําเทียม หรือทําข้ึนใหมได หรืออาจเปนทรัพยสินจําพวกเอกสารสําคัญของนักกฎหมาย แพทย นักประพันธ 
สถาปนิก ชางภาพ ธนาคาร เปนตน ซึ่งอาจจะไมมีมูลคาในตัวมันเองมากนัก แตจะมีผลเสียหายมากตามมา  
ถาทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป ฉะนั้น ทรัพยสินเหลานี้จึงจําตองจะมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ขณะทํา
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ 
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย 
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คาระวางขนสง และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  

กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวนั้น มีความหมายเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัย
แบบกําหนดมูลคา (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งใหความหมายวา “กรมธรรมประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผูเอาประกันภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน 
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม คือ มูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และ
อํานวย สุภเวชย (2551, น. 52) ก็ใหความหมายไวทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
ชดใชกันไวลวงหนา เมื่อมีการตกลงกันไวเปนจํานวนเทาใด ก็ใหระบุลงไวเปนหลักฐานในกรมธรรมประกันภัย ถาใน
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภัย 
จะใชคาสินไหมทดแทนใหตามมูลคาที่ตกลงกันไวนั้น 

สําหรับทรัพยสินที่อาจตีราคาตามทองตลาดได เชน สิ่งปลูกสราง รถยนต สต็อกสินคา เฟอรนิเจอร  
เคร่ืองตกแตง เปนตน ทรัพยสินเหลานี้จะไมมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว เพราะเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 877 ก็บัญญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว เนื่องดวยสามารถประเมินราคาความเสียหายไดทั่วไป และหากจะใหกําหนดราคาแหงมูล
ประกันภัยเอาไว ยอมจะเปนการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกลาว และอาจเปนชองทางใหผูเอาประกันภัย 
คากําไรจากการเอาประกันภัยได  

1.4  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สามารถจําแนกได ดังนี้ 
1.4.1  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนทรัพยสิน คือ จํานวนเงินสูงสุดซึ่งผูรับประกันภัยจะตองรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเทากับราคาสวนไดเสียอันอาจประกันภัยไดของผูเอาประกันภัยในเวลาทําสัญญาประกันภัย หรืออาจจะกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงกวาหรือต่ํากวาก็ได แตไมใครเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยมากนัก  

อนึ่ง ถาหากไดมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวตามขอ 1.3 ราคาแหงมูลประกันภัยยอมเทากับ
จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามขอนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนชีวิต รางกาย กําหนดเปนจํานวนเงินความรับผิดรวมสูงสุดตอ
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะเทากับมูลคาชีวิตที่ผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาเปนจํานวนเงินหนึ่ง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับประกันภัยแลว เนื่องดวยหลักการที่วา ชีวิตคนไมสามารถประเมินมูลคาได เวนแตคารักษาพยาบาล 
ที่จะกําหนดจํานวนเงินความคุมครองสูงสุดเปนตอคร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมาย กําหนดเปนสองจํานวนเงินคือ จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตออุบัติเหตุ หรือเหตุการณแตละคร้ัง และอีกจํานวนหนึ่งที่สูงกวา เปนจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รวมทุกคร้ังแลว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยไมเกินจํานวนเงินรวมที่กําหนดไว ซึ่งผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกในนามของผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เชน กําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตอคร้ังไวที่ 1,000,000 บาท และรวมทุกคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 10,000,000 
บาท เปนตน 
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ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
เกิดขึ้นจะทําใหผูน้ันตองเสียหาย และความเสียหายที่ผูน้ันจะไดรับสามารถประมาณเปนเงินไดแลว ผูน้ันยอมเปน
ผูมีสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได 

 
1.2  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสหุงตมเพื่อการอยูอาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเทานั้น หรือกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภทสองที่คุมครองเฉพาะภัยสูญหาย และ 
ไฟไหมเทานั้น เปนตน  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
เปนความคุมครองแบบสรรพภัย หรือแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุมครองเพียงวา “ใหความคุมครอง
อุบัติภัยทุกอยางที่ไมไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง เปนตน 

1.3  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายความถึง “ราคาทรัพยที่กําหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใชหมายความถึงราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไวเปนพิเศษ  

การที่กฎหมายใชคําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว” ทําใหคิดไปวา การประกันภัยทุกชนิด
จะกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไวหรือไมก็ได ถาหากกําหนดกันไวก็ตองระบุลงไวในกรมธรรมประกันภัย  
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
ตีราคาชีวิตคนได ทรัพยสินที่จะสามารถกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไว ไดแก ทรัพยสินบางประเภทเทานั้น 
ยกตัวอยางเชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนตางๆ โดยที่ทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินที่ไมอาจจะตีราคาตามปกติ
ในตลาดทั่วไปได และเปนทรัพยสินที่มีมูลคาทางจิตใจมากกวามูลคาประโยชนในการใชสอยทรัพยสินนั้น ทั้งยังเปนสิ่ง
ที่ไมอาจทําเทียม หรือทําข้ึนใหมได หรืออาจเปนทรัพยสินจําพวกเอกสารสําคัญของนักกฎหมาย แพทย นักประพันธ 
สถาปนิก ชางภาพ ธนาคาร เปนตน ซึ่งอาจจะไมมีมูลคาในตัวมันเองมากนัก แตจะมีผลเสียหายมากตามมา  
ถาทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป ฉะนั้น ทรัพยสินเหลานี้จึงจําตองจะมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ขณะทํา
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ 
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย 
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คาระวางขนสง และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  

กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวนั้น มีความหมายเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัย
แบบกําหนดมูลคา (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งใหความหมายวา “กรมธรรมประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผูเอาประกันภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน 
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม คือ มูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และ
อํานวย สุภเวชย (2551, น. 52) ก็ใหความหมายไวทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
ชดใชกันไวลวงหนา เมื่อมีการตกลงกันไวเปนจํานวนเทาใด ก็ใหระบุลงไวเปนหลักฐานในกรมธรรมประกันภัย ถาใน
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภัย 
จะใชคาสินไหมทดแทนใหตามมูลคาที่ตกลงกันไวนั้น 

สําหรับทรัพยสินที่อาจตีราคาตามทองตลาดได เชน สิ่งปลูกสราง รถยนต สต็อกสินคา เฟอรนิเจอร  
เคร่ืองตกแตง เปนตน ทรัพยสินเหลานี้จะไมมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว เพราะเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 877 ก็บัญญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว เนื่องดวยสามารถประเมินราคาความเสียหายไดทั่วไป และหากจะใหกําหนดราคาแหงมูล
ประกันภัยเอาไว ยอมจะเปนการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกลาว และอาจเปนชองทางใหผูเอาประกันภัย 
คากําไรจากการเอาประกันภัยได  

1.4  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สามารถจําแนกได ดังนี้ 
1.4.1  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนทรัพยสิน คือ จํานวนเงินสูงสุดซึ่งผูรับประกันภัยจะตองรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเทากับราคาสวนไดเสียอันอาจประกันภัยไดของผูเอาประกันภัยในเวลาทําสัญญาประกันภัย หรืออาจจะกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงกวาหรือต่ํากวาก็ได แตไมใครเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยมากนัก  

อนึ่ง ถาหากไดมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวตามขอ 1.3 ราคาแหงมูลประกันภัยยอมเทากับ
จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามขอนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนชีวิต รางกาย กําหนดเปนจํานวนเงินความรับผิดรวมสูงสุดตอ
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะเทากับมูลคาชีวิตที่ผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาเปนจํานวนเงินหนึ่ง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับประกันภัยแลว เนื่องดวยหลักการที่วา ชีวิตคนไมสามารถประเมินมูลคาได เวนแตคารักษาพยาบาล 
ที่จะกําหนดจํานวนเงินความคุมครองสูงสุดเปนตอคร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมาย กําหนดเปนสองจํานวนเงินคือ จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตออุบัติเหตุ หรือเหตุการณแตละคร้ัง และอีกจํานวนหนึ่งที่สูงกวา เปนจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รวมทุกคร้ังแลว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยไมเกินจํานวนเงินรวมที่กําหนดไว ซึ่งผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกในนามของผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เชน กําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตอคร้ังไวที่ 1,000,000 บาท และรวมทุกคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 10,000,000 
บาท เปนตน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   144 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

2-88     คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภยั 

ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
เกิดขึ้นจะทําใหผูน้ันตองเสียหาย และความเสียหายที่ผูน้ันจะไดรับสามารถประมาณเปนเงินไดแลว ผูน้ันยอมเปน
ผูมีสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได 

 
1.2  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสหุงตมเพื่อการอยูอาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเทานั้น หรือกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภทสองที่คุมครองเฉพาะภัยสูญหาย และ 
ไฟไหมเทานั้น เปนตน  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
เปนความคุมครองแบบสรรพภัย หรือแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุมครองเพียงวา “ใหความคุมครอง
อุบัติภัยทุกอยางที่ไมไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง เปนตน 

1.3  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายความถึง “ราคาทรัพยที่กําหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใชหมายความถึงราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไวเปนพิเศษ  

การที่กฎหมายใชคําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว” ทําใหคิดไปวา การประกันภัยทุกชนิด
จะกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไวหรือไมก็ได ถาหากกําหนดกันไวก็ตองระบุลงไวในกรมธรรมประกันภัย  
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
ตีราคาชีวิตคนได ทรัพยสินที่จะสามารถกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไว ไดแก ทรัพยสินบางประเภทเทานั้น 
ยกตัวอยางเชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนตางๆ โดยที่ทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินที่ไมอาจจะตีราคาตามปกติ
ในตลาดทั่วไปได และเปนทรัพยสินที่มีมูลคาทางจิตใจมากกวามูลคาประโยชนในการใชสอยทรัพยสินนั้น ทั้งยังเปนสิ่ง
ที่ไมอาจทําเทียม หรือทําข้ึนใหมได หรืออาจเปนทรัพยสินจําพวกเอกสารสําคัญของนักกฎหมาย แพทย นักประพันธ 
สถาปนิก ชางภาพ ธนาคาร เปนตน ซึ่งอาจจะไมมีมูลคาในตัวมันเองมากนัก แตจะมีผลเสียหายมากตามมา  
ถาทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป ฉะนั้น ทรัพยสินเหลานี้จึงจําตองจะมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ขณะทํา
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ 
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย 
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คาระวางขนสง และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  

กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวนั้น มีความหมายเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัย
แบบกําหนดมูลคา (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งใหความหมายวา “กรมธรรมประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผูเอาประกันภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน 
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม คือ มูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และ
อํานวย สุภเวชย (2551, น. 52) ก็ใหความหมายไวทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
ชดใชกันไวลวงหนา เมื่อมีการตกลงกันไวเปนจํานวนเทาใด ก็ใหระบุลงไวเปนหลักฐานในกรมธรรมประกันภัย ถาใน
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภัย 
จะใชคาสินไหมทดแทนใหตามมูลคาที่ตกลงกันไวนั้น 

สําหรับทรัพยสินที่อาจตีราคาตามทองตลาดได เชน สิ่งปลูกสราง รถยนต สต็อกสินคา เฟอรนิเจอร  
เคร่ืองตกแตง เปนตน ทรัพยสินเหลานี้จะไมมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว เพราะเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 877 ก็บัญญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว เนื่องดวยสามารถประเมินราคาความเสียหายไดทั่วไป และหากจะใหกําหนดราคาแหงมูล
ประกันภัยเอาไว ยอมจะเปนการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกลาว และอาจเปนชองทางใหผูเอาประกันภัย 
คากําไรจากการเอาประกันภัยได  

1.4  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สามารถจําแนกได ดังนี้ 
1.4.1  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนทรัพยสิน คือ จํานวนเงินสูงสุดซึ่งผูรับประกันภัยจะตองรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเทากับราคาสวนไดเสียอันอาจประกันภัยไดของผูเอาประกันภัยในเวลาทําสัญญาประกันภัย หรืออาจจะกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงกวาหรือต่ํากวาก็ได แตไมใครเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยมากนัก  

อนึ่ง ถาหากไดมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวตามขอ 1.3 ราคาแหงมูลประกันภัยยอมเทากับ
จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามขอนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนชีวิต รางกาย กําหนดเปนจํานวนเงินความรับผิดรวมสูงสุดตอ
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะเทากับมูลคาชีวิตที่ผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาเปนจํานวนเงินหนึ่ง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับประกันภัยแลว เนื่องดวยหลักการที่วา ชีวิตคนไมสามารถประเมินมูลคาได เวนแตคารักษาพยาบาล 
ที่จะกําหนดจํานวนเงินความคุมครองสูงสุดเปนตอคร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมาย กําหนดเปนสองจํานวนเงินคือ จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตออุบัติเหตุ หรือเหตุการณแตละคร้ัง และอีกจํานวนหนึ่งที่สูงกวา เปนจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รวมทุกคร้ังแลว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยไมเกินจํานวนเงินรวมที่กําหนดไว ซึ่งผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกในนามของผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เชน กําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตอคร้ังไวที่ 1,000,000 บาท และรวมทุกคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 10,000,000 
บาท เปนตน 
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ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
เกิดขึ้นจะทําใหผูน้ันตองเสียหาย และความเสียหายที่ผูน้ันจะไดรับสามารถประมาณเปนเงินไดแลว ผูน้ันยอมเปน
ผูมีสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยได 

 
1.2  ภัยใดซึ่งผูรับประกันภัยรับเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสหุงตมเพื่อการอยูอาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเทานั้น หรือกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภทสองที่คุมครองเฉพาะภัยสูญหาย และ 
ไฟไหมเทานั้น เปนตน  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
เปนความคุมครองแบบสรรพภัย หรือแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุมครองเพียงวา “ใหความคุมครอง
อุบัติภัยทุกอยางที่ไมไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง เปนตน 

1.3  ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายความถึง “ราคาทรัพยที่กําหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใชหมายความถึงราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไวเปนพิเศษ  

การที่กฎหมายใชคําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว” ทําใหคิดไปวา การประกันภัยทุกชนิด
จะกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไวหรือไมก็ได ถาหากกําหนดกันไวก็ตองระบุลงไวในกรมธรรมประกันภัย  
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
ตีราคาชีวิตคนได ทรัพยสินที่จะสามารถกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันไว ไดแก ทรัพยสินบางประเภทเทานั้น 
ยกตัวอยางเชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนตางๆ โดยที่ทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินที่ไมอาจจะตีราคาตามปกติ
ในตลาดทั่วไปได และเปนทรัพยสินที่มีมูลคาทางจิตใจมากกวามูลคาประโยชนในการใชสอยทรัพยสินนั้น ทั้งยังเปนสิ่ง
ที่ไมอาจทําเทียม หรือทําข้ึนใหมได หรืออาจเปนทรัพยสินจําพวกเอกสารสําคัญของนักกฎหมาย แพทย นักประพันธ 
สถาปนิก ชางภาพ ธนาคาร เปนตน ซึ่งอาจจะไมมีมูลคาในตัวมันเองมากนัก แตจะมีผลเสียหายมากตามมา  
ถาทรัพยสินนั้นถูกทําลายไป ฉะนั้น ทรัพยสินเหลานี้จึงจําตองจะมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ขณะทํา
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ 
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย 
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คาระวางขนสง และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  

กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวนั้น มีความหมายเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัย
แบบกําหนดมูลคา (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งใหความหมายวา “กรมธรรมประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผูเอาประกันภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน 
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไวในกรมธรรม คือ มูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และ
อํานวย สุภเวชย (2551, น. 52) ก็ใหความหมายไวทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
ชดใชกันไวลวงหนา เมื่อมีการตกลงกันไวเปนจํานวนเทาใด ก็ใหระบุลงไวเปนหลักฐานในกรมธรรมประกันภัย ถาใน
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภัย 
จะใชคาสินไหมทดแทนใหตามมูลคาที่ตกลงกันไวนั้น 

สําหรับทรัพยสินที่อาจตีราคาตามทองตลาดได เชน สิ่งปลูกสราง รถยนต สต็อกสินคา เฟอรนิเจอร  
เคร่ืองตกแตง เปนตน ทรัพยสินเหลานี้จะไมมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว เพราะเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 877 ก็บัญญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว เนื่องดวยสามารถประเมินราคาความเสียหายไดทั่วไป และหากจะใหกําหนดราคาแหงมูล
ประกันภัยเอาไว ยอมจะเปนการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกลาว และอาจเปนชองทางใหผูเอาประกันภัย 
คากําไรจากการเอาประกันภัยได  

1.4  จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สามารถจําแนกได ดังนี้ 
1.4.1  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนทรัพยสิน คือ จํานวนเงินสูงสุดซึ่งผูรับประกันภัยจะตองรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเทากับราคาสวนไดเสียอันอาจประกันภัยไดของผูเอาประกันภัยในเวลาทําสัญญาประกันภัย หรืออาจจะกําหนด
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงกวาหรือต่ํากวาก็ได แตไมใครเปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยมากนัก  

อนึ่ง ถาหากไดมีการกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไวตามขอ 1.3 ราคาแหงมูลประกันภัยยอมเทากับ
จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามขอนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนชีวิต รางกาย กําหนดเปนจํานวนเงินความรับผิดรวมสูงสุดตอ
กรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะเทากับมูลคาชีวิตที่ผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาเปนจํานวนเงินหนึ่ง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับประกันภัยแลว เนื่องดวยหลักการที่วา ชีวิตคนไมสามารถประเมินมูลคาได เวนแตคารักษาพยาบาล 
ที่จะกําหนดจํานวนเงินความคุมครองสูงสุดเปนตอคร้ัง โดยไมจํากัดจํานวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของ
กรมธรรมประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมาย กําหนดเปนสองจํานวนเงินคือ จํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตออุบัติเหตุ หรือเหตุการณแตละคร้ัง และอีกจํานวนหนึ่งที่สูงกวา เปนจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
รวมทุกคร้ังแลว ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยไมเกินจํานวนเงินรวมที่กําหนดไว ซึ่งผูรับ
ประกันภัยจะตองชดใชใหแกบุคคลภายนอกในนามของผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เชน กําหนดจํานวนเงิน
จํากัดความรับผิดตอคร้ังไวที่ 1,000,000 บาท และรวมทุกคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 10,000,000 
บาท เปนตน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.5  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามแตจะตกลงกัน  
แตโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว หามมิใหผูรับประกันภัยรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย หรือใหแบงรับชําระออกเปนหลายงวด ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวา
จํานวนที่ตองชําระ”  

1.6  ถาสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตน และเวลาสิ้นสุดไวดวย กําหนดอายุของสัญญา
ประกันภัย หรือที่เรียกกันวา “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรมประกันภัยมีข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวา กรมธรรม
ประกันภัยเร่ิมตนมีผลบังคับตั้งแตวันเวลาใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลาใด โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยสําเร็จรูป65จะกําหนดเอาไวเปนหนึ่งป โดยวันเวลาเร่ิมตนจะถูกเวนวางเอาไว 
เพื่อใหสามารถใสวันเวลาเร่ิมตนที่คูสัญญาประกันภัยจะไดตกลงกันลงไป ปกติแลวมักใชเปนวันเวลาเดียวกันกับการ
เกิดของสัญญาประกันภัย สวนวันที่สิ้นสุดก็จะเปนวันครบรอบหนึ่งปของวันนั้นในปถัดไป ขณะที่เวลาสิ้นสุด ผูรับ
ประกันภัยมักจะกําหนดเปนเงื่อนเวลาสําเร็จรูปไวลวงหนา ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละกรมธรรมประกันภัย  

สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท แมระยะเวลาเอาประกันภัยจะเร่ิมตนไปแลว แตก็ยังมิไดเร่ิมตน
ความคุมครองเลยก็ได เปนตนวา กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเดินทางวา 

“ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและดําเนิน
ตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย”  

ดังนั้น “ระยะเวลาความคุมครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อาจมีความหมายตางกันได แตระยะเวลา
ความคุมครองจะตองไมเกินกวาระยะเวลาเอาประกันภัย 

1.7  ชื่อหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย คือ ชื่อของผูรับประกันภัย ในฐานะคูสัญญาประกันภัยฝายหนึ่ง ซึ่งเปน
ผูรับประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเปนผูออกกรมธรรมประกันภัยดวย 

1.8  ชื่อหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย คือ ชื่อของผูเอาประกันภัย ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียว หรือกลุมบุคคล
รวมกัน หรือนิติบุคคลก็ได ในฐานะคูสัญญาประกันภัยอีกฝายหนึ่ง  

1.9  ชื่อของผูรับประโยชน ถาพึงจะมี ผูรับประโยชน คือ ผูที่มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน
ตามที่ตกลงกันจากผูรับประกันภัย ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยประสงคจะรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน 
ชดใชใหนั้นไวเอง รายการนี้จะไมมี เพราะกฎหมายบัญญัติวา ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกัน 
 

 
 65 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณ-
อักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการ 
ของตน 
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก 
บุคคลอ่ืนแทน จะตองระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรายการนี้ เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดทําการชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือจํานวนเงินดังกลาวไดอยางถูกตอง ถูกคนตอไป ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
862 วรรคสี่กับวรรคหาวา  

“คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”  
อยางไรก็ดี ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แกไข เปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนนั้นไดตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัย เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาขอรับสิทธิดังกลาวตอผูรับประกันภัยแลว  
1.10  วันทําสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนจากการที่มีคําเสนอกับคําสนองถูกตอง

ตรงกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย และกอใหเกิดภาระผูกพันของคูสัญญาทั้งสองฝายนับแตบัดนั้น 
เปนตนไป 

1.11  สถานที่ และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย ปกติสถานที่จัดทํากรมธรรมประกันภัย ไดแก ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ หรืออาจเปนสํานักงานสาขาของผูรับประกันภัยก็ได หากไดมีการมอบอํานาจใหสาขาออกกรมธรรม
ประกันภัยได สําหรับวันที่ทํากรมธรรมประกันภัยนั้น อาจจะเปนวันเดียวกันกับวันทําสัญญาประกันภัย หรือภายหลัง
วันทําสัญญาประกันภัยก็ได เพราะผูรับประกันภัยอาจไมสามารถจัดทํากรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยได
ในทันที  

นอกจากรายการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนแลว ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยยัง
อาจมีรายการอ่ืนๆ ที่จําเปนดวยก็ได เชน คํานิยาม ขอยกเวน เงื่อนไข เปนตน 
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1.5  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามแตจะตกลงกัน  
แตโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว หามมิใหผูรับประกันภัยรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย หรือใหแบงรับชําระออกเปนหลายงวด ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวา
จํานวนที่ตองชําระ”  

1.6  ถาสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตน และเวลาสิ้นสุดไวดวย กําหนดอายุของสัญญา
ประกันภัย หรือที่เรียกกันวา “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรมประกันภัยมีข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวา กรมธรรม
ประกันภัยเร่ิมตนมีผลบังคับตั้งแตวันเวลาใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลาใด โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยสําเร็จรูป65จะกําหนดเอาไวเปนหนึ่งป โดยวันเวลาเร่ิมตนจะถูกเวนวางเอาไว 
เพื่อใหสามารถใสวันเวลาเร่ิมตนที่คูสัญญาประกันภัยจะไดตกลงกันลงไป ปกติแลวมักใชเปนวันเวลาเดียวกันกับการ
เกิดของสัญญาประกันภัย สวนวันที่สิ้นสุดก็จะเปนวันครบรอบหนึ่งปของวันนั้นในปถัดไป ขณะที่เวลาสิ้นสุด ผูรับ
ประกันภัยมักจะกําหนดเปนเงื่อนเวลาสําเร็จรูปไวลวงหนา ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละกรมธรรมประกันภัย  

สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท แมระยะเวลาเอาประกันภัยจะเร่ิมตนไปแลว แตก็ยังมิไดเร่ิมตน
ความคุมครองเลยก็ได เปนตนวา กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเดินทางวา 

“ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและดําเนิน
ตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย”  

ดังนั้น “ระยะเวลาความคุมครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อาจมีความหมายตางกันได แตระยะเวลา
ความคุมครองจะตองไมเกินกวาระยะเวลาเอาประกันภัย 

1.7  ชื่อหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย คือ ชื่อของผูรับประกันภัย ในฐานะคูสัญญาประกันภัยฝายหนึ่ง ซึ่งเปน
ผูรับประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเปนผูออกกรมธรรมประกันภัยดวย 

1.8  ชื่อหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย คือ ชื่อของผูเอาประกันภัย ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียว หรือกลุมบุคคล
รวมกัน หรือนิติบุคคลก็ได ในฐานะคูสัญญาประกันภัยอีกฝายหนึ่ง  

1.9  ชื่อของผูรับประโยชน ถาพึงจะมี ผูรับประโยชน คือ ผูที่มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน
ตามที่ตกลงกันจากผูรับประกันภัย ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยประสงคจะรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน 
ชดใชใหนั้นไวเอง รายการนี้จะไมมี เพราะกฎหมายบัญญัติวา ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกัน 
 

 
 65 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณ-
อักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการ 
ของตน 
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก 
บุคคลอ่ืนแทน จะตองระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรายการนี้ เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดทําการชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือจํานวนเงินดังกลาวไดอยางถูกตอง ถูกคนตอไป ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
862 วรรคสี่กับวรรคหาวา  

“คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”  
อยางไรก็ดี ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แกไข เปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนนั้นไดตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัย เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาขอรับสิทธิดังกลาวตอผูรับประกันภัยแลว  
1.10  วันทําสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนจากการที่มีคําเสนอกับคําสนองถูกตอง

ตรงกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย และกอใหเกิดภาระผูกพันของคูสัญญาทั้งสองฝายนับแตบัดนั้น 
เปนตนไป 

1.11  สถานที่ และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย ปกติสถานที่จัดทํากรมธรรมประกันภัย ไดแก ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ หรืออาจเปนสํานักงานสาขาของผูรับประกันภัยก็ได หากไดมีการมอบอํานาจใหสาขาออกกรมธรรม
ประกันภัยได สําหรับวันที่ทํากรมธรรมประกันภัยนั้น อาจจะเปนวันเดียวกันกับวันทําสัญญาประกันภัย หรือภายหลัง
วันทําสัญญาประกันภัยก็ได เพราะผูรับประกันภัยอาจไมสามารถจัดทํากรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยได
ในทันที  

นอกจากรายการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนแลว ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยยัง
อาจมีรายการอ่ืนๆ ที่จําเปนดวยก็ได เชน คํานิยาม ขอยกเวน เงื่อนไข เปนตน 
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1.5  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามแตจะตกลงกัน  
แตโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว หามมิใหผูรับประกันภัยรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย หรือใหแบงรับชําระออกเปนหลายงวด ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวา
จํานวนที่ตองชําระ”  

1.6  ถาสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตน และเวลาสิ้นสุดไวดวย กําหนดอายุของสัญญา
ประกันภัย หรือที่เรียกกันวา “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรมประกันภัยมีข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวา กรมธรรม
ประกันภัยเร่ิมตนมีผลบังคับตั้งแตวันเวลาใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลาใด โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยสําเร็จรูป65จะกําหนดเอาไวเปนหนึ่งป โดยวันเวลาเร่ิมตนจะถูกเวนวางเอาไว 
เพื่อใหสามารถใสวันเวลาเร่ิมตนที่คูสัญญาประกันภัยจะไดตกลงกันลงไป ปกติแลวมักใชเปนวันเวลาเดียวกันกับการ
เกิดของสัญญาประกันภัย สวนวันที่สิ้นสุดก็จะเปนวันครบรอบหนึ่งปของวันนั้นในปถัดไป ขณะที่เวลาสิ้นสุด ผูรับ
ประกันภัยมักจะกําหนดเปนเงื่อนเวลาสําเร็จรูปไวลวงหนา ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละกรมธรรมประกันภัย  

สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท แมระยะเวลาเอาประกันภัยจะเร่ิมตนไปแลว แตก็ยังมิไดเร่ิมตน
ความคุมครองเลยก็ได เปนตนวา กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเดินทางวา 

“ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและดําเนิน
ตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย”  

ดังนั้น “ระยะเวลาความคุมครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อาจมีความหมายตางกันได แตระยะเวลา
ความคุมครองจะตองไมเกินกวาระยะเวลาเอาประกันภัย 

1.7  ชื่อหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย คือ ชื่อของผูรับประกันภัย ในฐานะคูสัญญาประกันภัยฝายหนึ่ง ซึ่งเปน
ผูรับประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเปนผูออกกรมธรรมประกันภัยดวย 

1.8  ชื่อหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย คือ ชื่อของผูเอาประกันภัย ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียว หรือกลุมบุคคล
รวมกัน หรือนิติบุคคลก็ได ในฐานะคูสัญญาประกันภัยอีกฝายหนึ่ง  

1.9  ชื่อของผูรับประโยชน ถาพึงจะมี ผูรับประโยชน คือ ผูที่มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน
ตามที่ตกลงกันจากผูรับประกันภัย ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยประสงคจะรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน 
ชดใชใหนั้นไวเอง รายการนี้จะไมมี เพราะกฎหมายบัญญัติวา ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกัน 
 

 
 65 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณ-
อักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการ 
ของตน 
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก 
บุคคลอ่ืนแทน จะตองระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรายการนี้ เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดทําการชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือจํานวนเงินดังกลาวไดอยางถูกตอง ถูกคนตอไป ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
862 วรรคสี่กับวรรคหาวา  

“คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”  
อยางไรก็ดี ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แกไข เปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนนั้นไดตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัย เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาขอรับสิทธิดังกลาวตอผูรับประกันภัยแลว  
1.10  วันทําสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนจากการที่มีคําเสนอกับคําสนองถูกตอง

ตรงกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย และกอใหเกิดภาระผูกพันของคูสัญญาทั้งสองฝายนับแตบัดนั้น 
เปนตนไป 

1.11  สถานที่ และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย ปกติสถานที่จัดทํากรมธรรมประกันภัย ไดแก ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ หรืออาจเปนสํานักงานสาขาของผูรับประกันภัยก็ได หากไดมีการมอบอํานาจใหสาขาออกกรมธรรม
ประกันภัยได สําหรับวันที่ทํากรมธรรมประกันภัยนั้น อาจจะเปนวันเดียวกันกับวันทําสัญญาประกันภัย หรือภายหลัง
วันทําสัญญาประกันภัยก็ได เพราะผูรับประกันภัยอาจไมสามารถจัดทํากรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยได
ในทันที  

นอกจากรายการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนแลว ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยยัง
อาจมีรายการอ่ืนๆ ที่จําเปนดวยก็ได เชน คํานิยาม ขอยกเวน เงื่อนไข เปนตน 
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1.5  จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามแตจะตกลงกัน  
แตโดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว หามมิใหผูรับประกันภัยรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเงินที่ระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย หรือใหแบงรับชําระออกเปนหลายงวด ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวา
จํานวนที่ตองชําระ”  

1.6  ถาสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเร่ิมตน และเวลาสิ้นสุดไวดวย กําหนดอายุของสัญญา
ประกันภัย หรือที่เรียกกันวา “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรมประกันภัยมีข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวา กรมธรรม
ประกันภัยเร่ิมตนมีผลบังคับตั้งแตวันเวลาใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลาใด โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยสําเร็จรูป65จะกําหนดเอาไวเปนหนึ่งป โดยวันเวลาเร่ิมตนจะถูกเวนวางเอาไว 
เพื่อใหสามารถใสวันเวลาเร่ิมตนที่คูสัญญาประกันภัยจะไดตกลงกันลงไป ปกติแลวมักใชเปนวันเวลาเดียวกันกับการ
เกิดของสัญญาประกันภัย สวนวันที่สิ้นสุดก็จะเปนวันครบรอบหนึ่งปของวันนั้นในปถัดไป ขณะที่เวลาสิ้นสุด ผูรับ
ประกันภัยมักจะกําหนดเปนเงื่อนเวลาสําเร็จรูปไวลวงหนา ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละกรมธรรมประกันภัย  

สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท แมระยะเวลาเอาประกันภัยจะเร่ิมตนไปแลว แตก็ยังมิไดเร่ิมตน
ความคุมครองเลยก็ได เปนตนวา กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการเดินทางวา 

“ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและดําเนิน
ตอเนื่องกันไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย”  

ดังนั้น “ระยะเวลาความคุมครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อาจมีความหมายตางกันได แตระยะเวลา
ความคุมครองจะตองไมเกินกวาระยะเวลาเอาประกันภัย 

1.7  ชื่อหรือย่ีหอของผูรับประกันภัย คือ ชื่อของผูรับประกันภัย ในฐานะคูสัญญาประกันภัยฝายหนึ่ง ซึ่งเปน
ผูรับประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเปนผูออกกรมธรรมประกันภัยดวย 

1.8  ชื่อหรือย่ีหอของผูเอาประกันภัย คือ ชื่อของผูเอาประกันภัย ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียว หรือกลุมบุคคล
รวมกัน หรือนิติบุคคลก็ได ในฐานะคูสัญญาประกันภัยอีกฝายหนึ่ง  

1.9  ชื่อของผูรับประโยชน ถาพึงจะมี ผูรับประโยชน คือ ผูที่มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน
ตามที่ตกลงกันจากผูรับประกันภัย ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยประสงคจะรับคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงิน 
ชดใชใหนั้นไวเอง รายการนี้จะไมมี เพราะกฎหมายบัญญัติวา ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกัน 
 

 
 65 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทําเปนลายลักษณ-
อักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการ 
ของตน 
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก 
บุคคลอ่ืนแทน จะตองระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรายการนี้ เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดทําการชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือจํานวนเงินดังกลาวไดอยางถูกตอง ถูกคนตอไป ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
862 วรรคสี่กับวรรคหาวา  

“คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่งผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”  
อยางไรก็ดี ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แกไข เปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนนั้นไดตลอดระยะเวลาเอา

ประกันภัย เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาขอรับสิทธิดังกลาวตอผูรับประกันภัยแลว  
1.10  วันทําสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนจากการที่มีคําเสนอกับคําสนองถูกตอง

ตรงกันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย และกอใหเกิดภาระผูกพันของคูสัญญาทั้งสองฝายนับแตบัดนั้น 
เปนตนไป 

1.11  สถานที่ และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย ปกติสถานที่จัดทํากรมธรรมประกันภัย ไดแก ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ หรืออาจเปนสํานักงานสาขาของผูรับประกันภัยก็ได หากไดมีการมอบอํานาจใหสาขาออกกรมธรรม
ประกันภัยได สําหรับวันที่ทํากรมธรรมประกันภัยนั้น อาจจะเปนวันเดียวกันกับวันทําสัญญาประกันภัย หรือภายหลัง
วันทําสัญญาประกันภัยก็ได เพราะผูรับประกันภัยอาจไมสามารถจัดทํากรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยได
ในทันที  

นอกจากรายการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนแลว ในทางปฏิบัติ กรมธรรมประกันภัยยัง
อาจมีรายการอ่ืนๆ ที่จําเปนดวยก็ได เชน คํานิยาม ขอยกเวน เงื่อนไข เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   นว. 
1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

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

แนวคิด 
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

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

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

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยเป็นผลจากการใช้รถยนต์ หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ที่เสียชีวิต และรวมถึงค่าทดแทน 
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-3 
 

ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

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

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  
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6. การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยกรมธรรม์
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3-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล   นว. 
1 

(2 ชั่วโมง) 
 
เรื่องที่   

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

แนวคิด 
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกันเพื่อความเสียหายหรือสูญหายของตัวรถยนต์ และ/หรือความรับผิดต่อบุ คคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น  

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

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

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยเป็นผลจากการใช้รถยนต์ หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ที่เสียชีวิต และรวมถึงค่าทดแทน 
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3.2  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
3.3  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
3.4  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
3.5  การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
3.6  การประกันภัยสุขภาพ  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-3 
 

ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

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

4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และท าให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-5 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

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

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

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

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

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

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   154 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคลได้ 
2. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้ 
3. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้  
4. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้  
5. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้  
6. อธิบายการประกันภัยสุขภาพได้  
7. อธิบายการประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ได้ 
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เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย 
ที่เกี่ยวกับบุคคล 
   
  
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ 

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

1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัท

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

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

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

1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

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

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

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

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

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

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

	 	 (2)	 ควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่ผู้ขับขี่	 ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลอื่นๆ	 ที่อยู่ภำยนอกรถ 

ทั้งควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่กระท�ำต่อชีวิต	 ร่ำงกำย	 และอนำมัย	 และควำมรับผิดที่กระท�ำต่อทรัพย์สินให้ได้รับ

ควำมเสียหำย	รวมถึงบุคคลอื่นๆ	ที่โดยสำรอยู่ภำยในรถที่ท�ำประกันภัยนั้นด้วย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-7 
 

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

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

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

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

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

 
หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง  
    บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับข่ีในขณะเกิดเหตุ 
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น  
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนตท์ี่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้  

3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์  สามารถจ าแนก
ความเสียหายได้ดังนี้  

(1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ท าประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ 
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน 

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

1.3 การชดใช้ค่าเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ท าประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะด าเนินการจัดซ่อมแซม  
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม 

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

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

1)  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
2)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ 

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

คุม้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักส าหรับการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ 

 
ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครองหลัก 

ชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัย 

ทรัพย์สิน 
บุคคลภายนอก 

รถยนต์คันเอาประกันภัย 
สูญหาย ไฟไหม้ 
(ทั้งคัน/บางส่วน) 

ความเสียหายต่อ 
รถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
คุ้มครองทุกคนท่ีประสบภัย 

- - - 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 -  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บุคคลภายนอก 
ส่วนที่เกินจาก 
ความคุ้มครอง  
การประกันภัย 

รถยนต์ภาคบังคับ 

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

 
 

- - 

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้มครอง 
  เฉพาะภัย 

   

- ประเภท 2+ (สองพลัส)    
เฉพาะชนกับ 

ยานพานะทางบก 
- ประเภท 3+ (สามพลัส)   

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

“บุคคลภำยนอก”
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

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

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

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

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

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาคบังคับก าหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

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

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

 
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้) 

จ านวนเงิน   80,000 บาท 

 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ 
 กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 (ได้รับการคุ้มครอง) 

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

 
บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย

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

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

แต่ซื้อไว้เฉพำะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท	3	กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	จ�ำกัด	ซึ่งมีจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย 

ระบุไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไว้ส�ำหรับควำมรับผิดต่อชีวิต	ร่ำงกำย	หรืออนำมัยบุคคล	ภำยนอก 

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

ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยทรัพย์สินบุคคลภำยนอก	 จ�ำนวนไม่เกิน	 5,000,000	 บำทต่อครั้ง	 โดยไม่ซื้อภัยเพ่ิมเติม 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	จ�ำกัด	

	 บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย	 จ�ำกัด	 ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท	 3	 จะต้องรับผิดจ่ำย 

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

80,000	บำทนั้น	นำงทองก้อนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นฝ่ำยประมำทขับรถยนต์พลิกคว�่ำต้องเป็นผู ้รับผิดชอบเอง	เนื่องจำก 

นำงทองก้อนไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถไว้	(รำยละเอียดศึกษำได้จำกเรื่องที่	3.2)	

	 เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีไม่เอื้ออ�ำนวยให้กำรประกันภัยทรัพย์สินเชิงพำณิชย์เติบโตได้มำกนัก	

ผู้รับประกันภัยหลำยรำยจึงเริ่มมำพัฒนำและขยำยตลำดกำรประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลมำกขึ้น	เพรำะด้วยลักษณะเด่น 

ของกำรประกันภัยส่วนบุคคลที่ให้ควำมคุ ้มครองเกี่ยวกับชีวิต	ร่ำงกำย	และอนำมัยของผู ้เอำประกันภัย	ซึ่งผู ้

เอำประกันภัยให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก	และยังมีรูปแบบ	ข้อก�ำหนด	 เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน	ผู้เอำประกันภัยสำมำรถ

ท�ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย	จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่สูงมำก	และเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงเช่นกัน	ผู้เอำประกันภัยสำมำรถ

ตัดสินใจซื้อได้อย่ำงรวดเร็ว	 ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ปัจจุบันกำรประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่ำจะเป็น 

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

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

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

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

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

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

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

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

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

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

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

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

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

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

ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน  
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย

เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว  

3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย 

ที่ เ กิดขึ้นท�ำให ้มี ผู ้ เสียชีวิต

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย  

ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป 

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

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

พิการ 300 
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล 

 

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง 

หมายเหตุ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

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

เดินทาง 
3. การประกันภัยสุขภาพ -  คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
อินชัวรันส์) 

 - คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง 

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 
 คนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโคร 
 อินชัวรันส์) 

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

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

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

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

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

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

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่

ตราขึ้นโดยรัฐบาล รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิ หน้าที่ของแต่ละฝ่ายระบุไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้  

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

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

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการท าประกันภัยรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

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

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

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

ซ่ึงนำงอ้อยเป็น

ผูช้�ำระค่ำเช่ำ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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��1_edit NT_388page.indd   163 2/28/2563 BE   9:09 PM



 

3-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

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

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

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

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 3.4 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย 

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

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

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

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

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

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

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

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

 
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาใช้ในการท านา ก่อน

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

 
 3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย 

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

องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดท าประกันภัย

ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระท าได้  
 3.4 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย 

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

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

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

ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์  
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 

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

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

บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของท าประกันภัยรถตามกฎหมาย  
3)  ช าระเบี้ยประกันภัย 
4)  รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน 

 3.8 บทก าหนดโทษ 
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
2)  ผู้ใดน ารถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 บาท 
3)  ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นค าขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ

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

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

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

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

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

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

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4)  บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท 

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

เพื่อให้การด าเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
ก าหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย 

หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอ านาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา 
พยาบาลแทน 

2) จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้

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

 
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

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

 
ตัวอย่างที่ 3.9 นางนงนุชผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ  
(1)  ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

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

(1) (2)

ชน

 ตัวอย่างที่ 3.9	 นำงนงนุชผู้เอำประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

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

มีสุนัขวิ่งตัดหน้ำ	 นำงนงนุชหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่ำวเสียหลักไปชนต้นไม้	 นำงนงนุชผู้ขับขี่บำดเจ็บเสีย 

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

บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นให้แก่นำงนงนชุเป็นจ�ำนวนเงิน	20,000	บำท	และชดใช้ค่ำเสียหำย 

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

อวัยวะอีก	35,000	บำท)1

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

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

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

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

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

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

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

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

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

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

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

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

หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

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

 

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

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 

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

ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

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

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

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

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

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

1) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย หรืออนามัยของ

ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้ 

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

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

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

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

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

หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท 
ต่อหนึ่งคน 

ฉ. กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน 

ช. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจ านวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า 

(3)  ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท  
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ ก าลังเดินออกก าลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี

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

 

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

 
 2 กรณีตามตัวอย่าง จ านวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจ านวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจ านวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

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

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

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

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

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

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.13 เด็กชายรามอายุ 14 ปี ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิทย์ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้เอา

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

 
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

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

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

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

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

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

รถยนต์ไว้ในท่ีเกิดเหตุ	 และหลบหนีไป	 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำรถยนต์คันดังกล่ำวไม่ได้จัดให้มีกำรประกันภัย 

ควำมเสียหำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	พ.ศ.	 2535	 และไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้ำของ	 กรณีนี้	

ทำยำทนำยยักษ์ผู้ประสบภัย	 สำมำรถยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจ�ำนวน	

35,000	บำท
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จ านวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น 
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

  
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง

ความไว้แล้ว  
 

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

 
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์ก าลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน

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

 
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด 

 
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรก าลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ

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

5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจ านวน 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

 ตัวอย่างที่ 3.19 นำงกุ้งขี่จักรยำนยนต์ซึ่งจัดให้มีกำรประกันภัยควำมเสียหำยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

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

หลับในเป็นเหตุให้รถพลิกคว�่ำ	 นำงกุ้งเสียค่ำรักษำพยำบำลจ�ำนวน	 15,000	 บำท	 เมื่อไปยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น 

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

เบื้องต้นจ�ำนวน	 15,000	 บำท	 ให้แก่นำงกุ้ง	 กรณีนี้	 นำงกุ้งสำมำรถยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นได้จำกกองทุนทดแทน 

ผูป้ระสบภยัเป็นเงินจ�ำนวน	15,000	บำท	ได้	ซึง่กรณนีี	้ภำยหลงัจำกกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยได้จ่ำยค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้นแก่

ผู้ประสบภัยไปแล้ว	 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่จ่ำยทั้งหมดคืนจำกบริษัทเอประกันภัย 

จ�ำกัด	พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ	20	ของเงินที่จ่ำยไป	นอกจำกนั้นบริษัทเอประกันภัย	จ�ำกัด	อำจถูกลงโทษปรับในฐำนะ

ไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น	ตั้งแต่	10,000	ถึง	50,000	บำท	อีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-23 
 

ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกั นภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

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

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

 

3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-23 
 

ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกั นภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ านวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน  

 
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยน ารถยนต์คันดังกล่าวมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยน ารถจักรยานยนต์ของตนมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

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

3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

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

(1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนท าสัญญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ  

ซึ่ งอยู ่ ในข ้อยกเว ้น	แต ่ เข ้ำเงื่อนไขข ้อสัญญำ

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

 
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่นางรัตน์ก าลังเดินข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับบาดเจ็บเสีย 

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

 
 3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

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

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

ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด 
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ

การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย 
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

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

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

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

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

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

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

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

 
 

 ตัวอย่างที่ 3.23 นำยสมหมำยผู้เอำประกันภัยช�ำระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนำยทรงยศผู้เป็นพนักงำนขำย

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

เปน็ผู้รับช�ำระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ	แต่ปกตินำยทรงยศจะส่งงำนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

เป็นประจ�ำ	และบริษัทฯ	ได้มอบหลกัฐำนกำรรบัเงินหรอืกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่นำยทรงยศเพือ่ออกให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั 

เมือ่ได้รับช�ำระเบ้ียประกันภัย	กรณีน้ีต้องถอืว่ำนำยสมหมำยผูเ้อำประกันภยัได้ช�ำระเบ้ียประกันภยัให้บริษทัจรงิใจประกนัภยั 

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

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-25 
 

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

(3)  ส าหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอ่ืน จะ
ร่วมกันส ารองจ่ายตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน 

(4)  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการส ารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย 

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

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

 
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น

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

 
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี

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

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

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

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

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

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

2) การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนและค่าปลงศพ  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-27 
 

เรื่องที่ 3.3  
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
   
  
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

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

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

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

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

6) การใช้รถยนต์  
(1)  ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.26  
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยน ารถเก๋งส่วนบุคคลมาท าประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

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

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-27 
 

เรื่องที่ 3.3  
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
   
  
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

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

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

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

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

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

ต่ำงๆ	ของ
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และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ  

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

ในการอธิบายของเรื่องนี้ จะแยกเป็นการอธิบายเงื่อนไขทั่วไป พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และ ความคุ้มครอง
หลัก 5 ความคุ้มครอง ดังนี้  

2.1 เงื่อนไขทั่วไป 
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

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

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

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

ส่วนลด

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

อายุเกิน 50 ปี
ขึ้นไป

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

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

ในการอธิบายของเรื่องนี้ จะแยกเป็นการอธิบายเงื่อนไขทั่วไป พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และ ความคุ้มครอง
หลัก 5 ความคุ้มครอง ดังนี้  

2.1 เงื่อนไขทั่วไป 
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.3 ความคุ้มครองหลัก 

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น 
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

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

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

2.1.2 ความคุ้มครอง 
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง 
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย

ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก าหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี ่
 

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

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

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

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ คือ  

ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาในส่วนนี้ เป็นเงื่อนไขที่ใช้บังคับใน  
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย  

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

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

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

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

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

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

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

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

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

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

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

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

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

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

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

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

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

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

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

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

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-31 
 

ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
ให้ถือว่าเวลาที่เร่ิมมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย  

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

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

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

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

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

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

3)  วัตถุอาวุธปรมาณู  
4)  การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือ

จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และส าหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งด าเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง 

2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ 
1) เงื่อนไขการช าระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ 
 

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

120 
การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

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

รถยนต์โดยสาร 210 
220 
230 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้รับจ้างสาธารณะ 

ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง เกิน 20 ท่ีน่ัง 
แต่ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 

เกิน 40 ท่ีน่ัง 

รถยนต์บรรทุก 320 
340 

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

เกิน 12,000 ก.ก. 

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

การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
พิเศษ 

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

รถจักรยานยนต์ 610 
620 

การใช้ส่วนบุคคล 
การใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

ไม่เกิน 170 ซี.ซี. เกิน 110 ซี.ซี.  

รถยนต์น่ังรับจ้าง 
สาธารณะ 

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

เกิน 2,000 ซี.ซี. 

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

 
2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง 

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

เวลาเร่ิมต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย  
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย

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

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

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

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

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้ เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนในกรณีการหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน  

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-33 
 

2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท

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

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

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

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

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

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

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

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

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

คันขึ้นไป 
(4)  รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น 

3) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

 
3 ค าสั่งนายทะเบียนที่ 3/2544 ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าด าเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 

ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ด าเนินการโดยสุจริต  
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

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

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

ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

5) เงื่อนไขอ่ืนๆ ส าคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อ่ืน ให้ผู้ได้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่  

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีท าประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย 
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข  

2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ส าคัญ 
2.2.1 การช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ  
2.2.2 การหยุดใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก

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

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

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

ส่วนแรก  
(2)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ 

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

ส่วนแรก  
(3)  ความเสียหายส่วนแรก ส าหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  

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

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

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

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

คันขึ้นไป 
(4)  รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น 

3) ส่วนลดอ่ืน 
(1)  การประกันภัยโดยตรง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามค าสั่งนายทะเบียน3 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

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

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

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น 

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

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

บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน  ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์  

ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์-
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ 

เป็นเอกสารแนบท้ายที่ต้องแนบเพิ่มเติม ในกรณีผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับประโยชน์แก่บริษัท
ประกันวินาศภัย 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ 

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

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

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

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

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

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
2.3 ความคุ้มครองหลัก  
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ความคุ้มครองหลัก ได้แก่  

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น) 
2.3.5 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ 

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

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น  

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

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

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

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น  
 

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

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การกระท าก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ 
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระท าก่อการร้ายนั่นเอง 

2.2.5 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 

 
2.3 ความคุ้มครองหลัก  
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ความคุ้มครองหลัก ได้แก่  

2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น) 
2.3.5 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10) 
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ตัวอย่างที่ 3.30 นางชื่นจิตผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ 
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หลังเลิกงาน นางชื่นจิตขับรถยนต์ออกจากร้านค้าของตนซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าวมีนายสดผู้เป็นสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสารไปด้วย ขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน นางชื่นจิต
ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเองและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านเช่นกัน เหตุการณ์
คร้ังนี้ ส่งผลให้นางชื่นจิตผู้ขับขี่บาดเจ็บ นายสดผู้โดยสารและนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างเสียชีวิต กรณีนี้ นายสดถึงแม้จะ
เป็นสามีของนางชื่นจิต แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการยกเว้น 
บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายสด ส่วนนายแก้วผู้เป็น
ลูกจ้าง ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนายแก้วไม่ได้อยู่ระหว่างทางการที่จ้าง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ยกเว้น บริษัทเอประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิตของนายแก้ว 

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

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

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-39 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

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

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

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

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

 
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยให้ความ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย  

-  ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง  

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

-  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือก าลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์ 
-  สัมภาระหรือทรัพย์สินที่น าติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ 

หรือก าลังยกขึ้น หรือก าลังลง หรือทรัพย์สินที่ก าลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
-  ทรัพย์สินที่รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเคร่ืองยนต์ของรถยนต์  

ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
เป็นต้น  
 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-39 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ

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

 
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

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

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จ านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย 

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

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

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

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

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

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

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

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

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

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก 

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

ข. 2,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ขับขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่  
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น  

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ าอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ 

(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระท าความผิด หรือการพยายามกระท าความผิดเช่นว่านั้น  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-41 
 

รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้  
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  

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

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2 
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ 

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

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่คร้ัง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ  

-  ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน  

-  สละสิทธิไม่ขอรับรถยนต์คืน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน  

ข.  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน  

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

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที 
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด  

-  ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญหาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

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

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

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

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

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

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

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

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

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

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

3) เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืนๆ 
(1)  การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย

จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม 

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

2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

1) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จ าหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ท าเพิ่มข้ึนและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว 

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

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

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

รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  

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

ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการก าหนดจ านวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง  

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 
ได้แก่  

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

เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร

เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี

ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น

เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(2)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

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



 

3-44     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

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

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

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

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

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

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

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

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

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

จากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

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

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

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

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  

การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 

(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ 

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

การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้ 
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่ า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด

อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ 
(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

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

2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น) 

จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถท าการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้  

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

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

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

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

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

1) ความคุ้มครอง 
(1)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

จากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล  
ภายนอก 

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

2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง

หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

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

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ท าขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น  

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

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

ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

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

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

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

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

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

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

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

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

(2)  การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืนหรือได้รับแต่ 
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น 

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

(4)  การคุ้มครองนายจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนายจ้างซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้ 

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

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

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

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

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

 
 
 5 ค าสั่งนายทะเบียน 4/2551 เร่ือง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-47 
 

2) ความคุ้มครอง 
(1)  วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจ า

อยู่กับตัวรถยนต์ 
(2)  ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.36 นายอุทัยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  

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

 
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ

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

 
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่  

(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่  
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

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

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ

ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

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

(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-49 
 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ข. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ าหนักหรือจ านวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ  

ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน  

จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

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

บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ  
ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ

ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์  
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่น ามาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่น ามาใช้

บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้

รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
(4)  กลุ่มข้อยกเว้นอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง  

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1)  ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  คือ 

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

(2)  การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-49 
 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

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

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

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

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

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

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

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-51 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

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

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

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

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

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

เรื่องที่ 3.4  
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
   
  

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

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

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

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

เครดิต) 
การแบ่งตามการช าระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการช าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข

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

เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-51 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่ส าคัญ
แตกต่างกันดังนี้7  

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

                       แบบอัตโนมัติ 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

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

ระยะเวลาประกันภัย - ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น. 

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง 
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น. 

เงื่อนไขทั่วไป และค านิยาม 
 

ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 11 ข้อ ค านิยาม ค าจ ากัดความมี 17 ข้อ  
มีค านิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในการตีความ 
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 7 คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะ-
กรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

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

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

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

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-53 
 

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

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

 
 

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

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

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

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

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
 

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

สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
- อ.บ.2 ผลประโยชน์ เสียชีวิต เสีย 

อวัยวะ สายตา รับฟังเสียง การพูด 
ออกเสียง ทุพพลภาพถาวร  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

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

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

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

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

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

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

คนพิการ 300  
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ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบติัเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

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

 
ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 

สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ 
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1.1.1 อุบัติเหตุ ค าว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยก าลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น ค าว่าอุบัติเหตุส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
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ตัวอย่างที่ 3.38 พ่อเลี้ยงภูชิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต 
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ต่อความทรงจ า ท าให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของค าว่าอุบัติเหตุ 
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 
 

รายละเอียด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
แบบอัตโนมัติ 

ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 

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

ข้อตกลงความคุ้มครอง 
 

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

สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
- อ.บ.2 ผลประโยชน์ เสียชีวิต เสีย 

อวัยวะ สายตา รับฟังเสียง การพูด 
ออกเสียง ทุพพลภาพถาวร  

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
สิ้นเชิง 

- ผลประโยชน์ทุพพลภาพช่ัวคราว 
บางส่วน 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน 
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่ 
อีก 3 ผลประโยชน์คือ 
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก  

ไฟไหม้ฯ  
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 

ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 
และมีการปรับปรุงเรื่อง 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล  

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

ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย  
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจ ากัดเวลา  

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

- อ.บ.5 จ ากัดความรับผิดกรณี  
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบท าร้าย 

- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง 
ทันตกรรม  

 
ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

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

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

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

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

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

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้  

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

เป็นหลัก 
4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหน้ากับลูกหนี้ หุ้นส่วน นายจ้างกับลูกจ้าง 

1.3 ความคุ้มครอง 
1.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
1.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย

อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

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

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

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

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง  อ.บ.1 การเสียชีวิต 

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

 
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล

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

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

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

ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้  

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

เป็นหลัก 
4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหน้ากับลูกหนี้ หุ้นส่วน นายจ้างกับลูกจ้าง 

1.3 ความคุ้มครอง 
1.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
1.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย

อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

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

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

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

เงื่อนไข คือ  
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่

เกิดอุบัติเหตุหรือ 
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้

ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

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

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

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

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

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

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

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสดุรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต 

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

 
3)  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน

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

ทั้งนี้ ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในส่วนของมือและเท้านั้น ให้นับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและ
ข้อเท้าขึ้นไป ทั้งในกรณีที่ถูกตัดขาดและไม่ถูกตัดขาดออกจากร่างกายแต่สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานด้วย การจ่าย
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของขอ้ตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2 
 

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน ์
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
% ของจ านวน

เงินเอาประกันภัย 
อ.บ.2 อ.บ.1 

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

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

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

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

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

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

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

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

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

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

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

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

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

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

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   208 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-58     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

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

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

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

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

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

กรณีมีการรักษานอกประเทศไทย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

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

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

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

ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจ านวน 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว 

ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

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

ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 

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

(5)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-60     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

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

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

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

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

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

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

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

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

ข. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟต์สาธารณะ
ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง 

ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย 

1.4 ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

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

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

ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น 
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร 

แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย

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

 
ตัวอย่างที่ 3.47 
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

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

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

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

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ต่างบันดาลโทสะและต่อสู้กัน นางสมทรงได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายหัก กรณีนี้ถือว่า  
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ 
ค่าทดแทน 

 
1.5 เงื่อนไขที่ส าคัญ 

1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว  และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่  หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน 

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

3) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

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

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น  แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร  
 หรือบัตรเครดิต) 

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

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

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

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

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

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

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

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

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

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

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

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

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

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

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุด

ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

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

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน 

(3)  เมื่อไม่มีการช าระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะช าระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

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

(5)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย  
การพิจารณาส่วนได้เสียส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ  ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 

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

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

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

2.5 เงื่อนไข 
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ 
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

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

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

(1)  เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องช าระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ 
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

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

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

4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในบางกรณีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ระยะเวลาคุ้มครอง 

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

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

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

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

2.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 
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2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) 
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับช าระ
แล้วส าหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองส าหรับอาชีพใหม่ได้ 

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

(1)  เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องช าระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ 
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

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

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

4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในบางกรณีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ระยะเวลาคุ้มครอง 

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

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

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ย 
      ประกันภัยรายปีและกรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) 

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

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

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

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

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

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

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

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

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

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

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

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการก าหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดท า
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พ านักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ 

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

1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

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

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

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

 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป  

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

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

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

(2)  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกข้ันตอนแล้วเป็นส าคัญ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

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

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

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

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

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-71 
 

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ 
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

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

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

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

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

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

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

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

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

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

1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง 
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง  

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

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

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

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

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย  
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอ่ืนใด หรือจากการประกันภัยอ่ืนมาแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

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

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

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

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

1.4 ข้อยกเว้น 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   221 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-72     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

(6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วั นเกิด
อุบัติเหตุ  

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

 
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

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

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

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

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

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

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

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

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

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

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

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

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

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

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง

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

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

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

แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
มีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท า  
ได้แล้ว  

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

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้ 

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

บันจีจัมพ์ 
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
4) การจ ากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

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

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

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

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

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

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

(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิด

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-75 
 

อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้  

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

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

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

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

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

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

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

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

1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก 
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจ ากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง 

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

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

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

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

2.2 ผู้เอาประกันภัย 
1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ือกรมธรรม์ประกันภัยใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
2)  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

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

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

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ  
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น 

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

ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอ่ืนใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น 

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

หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ  

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

ข. ความคุ้มครองส าหรับการรักษาพยาบาล จ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย 

2.4 ข้อยกเวน้ 
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(2)  การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บ  

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.53 บริษัทสมหวังทัวร์ จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

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

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

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

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

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

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

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

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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(3)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บ  

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

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

 
ตัวอย่างที่ 3.53 บริษัทสมหวังทัวร์ จ ากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและ

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

 
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  

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

2.5 เงื่อนไข 
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน 
2) การเรียกร้องค่าทดแทน 

(1)  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 

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

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

3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องด าเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย 

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

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

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

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

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

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

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

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
3.2.2  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
3.3 ความคุ้มครอง 

3.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
3.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

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

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

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

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

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

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

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

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

(8)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  

(9)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

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

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

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

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละคร้ังของผู้เอาประกันภัยซึ่งเร่ิมต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย  

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

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

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ 
และจ าเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง 
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

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

3.2 ผู้เอาประกันภัย 
3.2.1  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
3.2.2  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
3.3 ความคุ้มครอง 

3.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
3.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง 

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

อย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา 
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ 

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

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

เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  
(4)  การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสาร-

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

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

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

(8)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม  

(9)  การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลก าไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย 

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

(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย  

(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ  

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

(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท  หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท  

(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผดิสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

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

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

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

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

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

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

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

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

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

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

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

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

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

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

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
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(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ 

2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย

อุบัติเหตุและท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต 

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง 
การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง  และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า 
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป  

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
ข้อยกเว้น 

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

(2)  การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  

(3)  การแท้งบุตร  
(4)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด 

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

(5)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง  หรือขณะโดยสารอยู่ใน 
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์  

(6)  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก าลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า
อากาศยานใดๆ  

(7)  ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(8)  ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ 

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

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

3.4 ข้อยกเว้น 
3.4.1 กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย พยายาม 

ฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง  
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย 

การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี 
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ 

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

3.5 เงื่อนไข 
3.5.1 การช าระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย  

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

จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเร่ิมคุ้มครอง  

3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้  

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

(2)  ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

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

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

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

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

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

สถานพยาบาลเวชกรรม) 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 
โดยทั้ง 3 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 
ประเภท คือ  

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

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

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

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่

บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เอาประกันภัย 

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

2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย 

3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระท าได้แล้ว 

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

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

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

สถานพยาบาลเวชกรรม) 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 
โดยทั้ง 3 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 
ประเภท คือ  

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

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

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

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

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

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

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

ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ข้อตกลง

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษาพยาบาลที่
ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่  

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

ยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ

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

ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  ข้อตกลง

คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษาพยาบาลที่
ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต 
กายภาพบ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

 
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ 
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง  
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจ านวน  
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท  

 
(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้

โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก  การ 
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เก่ียวกับโรคและการรักษา ได้แก่  

ก. โรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภยั 
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม  

ข.  การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ 
รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ าหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้  เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผล 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค.  การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ท าแท้ง การคลอดบุตร 
ง.  โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
จ.  การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย 

หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ 

ฉ.  การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
เวช-กรรม หรือรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้น 

ช.  การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การท าเลสิค ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น 

ซ.  การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การท าฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ฌ.  การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ  บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

ญ.  การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล 

ฎ.  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน 

ฏ.  การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังการถูกสัตว์ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ  

ฐ.  การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก  
ฑ.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่

ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์  ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ 
ผู้ได้รับความคุ้มครอง 
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(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก ่

ก.  การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามท าร้าย
ร่างกายตนเอง 

ข.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

ค.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท 

ง.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก 
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

จ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
ฉ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร 

อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์  
ช.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน  

ประจ าในอากาศยานใดๆ  
ซ.  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ต ารวจ หรือ

อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  
(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก ่

ก.  สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก  

ข.  การก่อการร้าย 
ค.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ด าเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง  

ง.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่  

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
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ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม  

ง.  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ 

ก.  การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) 

ก.  ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์  

ข.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
ค.  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

ก.  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม 
นับใหม่ 

ข.  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ 
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี 
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 
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3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการ 
แท้งบุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน) 
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 
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3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

1.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค  

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

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

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยท่ีระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรง พยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษา 
พยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

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

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช -
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัว 
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย 

เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรง พยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษา 
พยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบ าบัด ค่ากิจกรรม 
บ าบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นส าหรับการรักษาต่อเนื่อง  หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถาน-
พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยก าหนดไว้ ตามจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนยอดเงิน
คงเหลือส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวันต่อครั้งที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินจ านวนคร้ังสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   244 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

3-94     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก 
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม  

(3)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช-
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด 
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัด
สัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม  
ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 

(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 

-  หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน  30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง 
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

-  หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย -
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บจะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 

5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  
(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลท่ีเป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกต ิ
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
3.2 ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
3.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก ่ 
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

โดยมิได้มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก ่เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค 

เบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
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(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

3.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม 

เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองคร้ังหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่ก าหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมคร้ังสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย 

2) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

3) ผู้อยู่ในอุปการะ คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือบุตรตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือก าลังศึกษาอยู่ 

4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจ านวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจ านวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) 

5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง 

6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเร่ิมต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย 

อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก 
3.2 ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย 
3.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4)การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซ่ึงการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 

3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4)การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

(1)  การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าบริการส าหรับการใช้ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต  
กายภาพ บ าบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด  การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบ าบัด เลือด ค่าแพทย์ส าหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จ าเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์ 
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังค่าบริการใช้  
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาท าให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก 
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด 

(2)  การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจ ากัดส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง  

(3)  คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองส าหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยม 
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

(4)  การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองส าหรับการบ าบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินต่อวัน  
ต่อครั้งที่ก าหนดไว้ และไม่เกินจ านวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจ านวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา 

ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจ ากัดส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด  

3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย 
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้  

1) ข้อยกเว้นทั่วไป  
(1)  กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน

บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันท าสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเก่ียวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบ าบัดการติดยาเสพติดให้โทษ 
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ท าร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง 

(2)  กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การท าร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามท าร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ  ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬาอันตราย ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ าในอากาศยานใดๆ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม  

(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ 

2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้  
(1)  ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่ 

ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เก่ียวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร 
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ  

(2)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 

(3)  ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม 
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่  
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.5 เงื่อนไข 
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง  

(1)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  

(2)  ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ท าให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม  

(3)  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานอันเป็นข้อพิสูจน์แก่บริษัทตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุคคลใดส่งให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร 

2) การช าระเบี้ยประกันภัยและการเร่ิมความคุ้มครอง 
(1)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยทันที และความ

คุ้มครองจะเร่ิมในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(2)  การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้ 
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ก. หากผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปี ก่อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไปเรื่อง  
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเร่ืองระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 
มาเร่ิมนับใหม่ 

ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย  
(1)  ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้

เอาประกันภัยเริ่มท างานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบค าขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก ่ 

ก. วันเร่ิมต้นการประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเร่ิมต้นการประกันภัย หรือ  
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ

ประกันภัยหรือวันเร่ิมเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ  
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย ส าหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด

ในข้อ 2)  
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน

วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาด-
เคลื่อนจากความจริง ท าให้ 

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่ก าหนด จ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง  หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว  
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ช าระแล้ว 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่ก าหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่น าเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว  

5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย-
ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจ านวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ ส าหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง 

7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย  

หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มข้ึน
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า  

(1)  หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการท างานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าท างานเต็มเวลาปกติแล้ว  

(2)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม  

(3)  หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยตาม 
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จ านวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะไม่เกินกว่าจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม 

8) การท าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน  90 วัน นับจากวันที่ครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการน าเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเร่ิมนับใหม่  

ทั้งนี้ความคุ้มครองส าหรับการบาดเจ็บ จะเร่ิมต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองส าหรับการเจ็บป่วยจะเร่ิมต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน 
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ส าหรับโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เร่ิมมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่ 

(1)  ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดย ไม่มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ 

(2)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเร้ือรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เร่ิมมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก  

 
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด 
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เก่ียวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย  

 
10)  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  

(1)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นคร้ังแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

(2)  บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ส าหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจก าหนดจ านวนวันต่ ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นคร้ังแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก 
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  

3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ 
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ

บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจ าเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด  ค่าบริการส าหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการส าหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ ส าหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตร การแท้งลูก โดยแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันส าหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันส าหรับการแท้ง
บุตร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-107 
 

ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ส าหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ส าหรับ
การมีครรภ์แต่ละคร้ังไม่เกิน  

(1)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(2)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน  

(3)  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน 

โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ 
2) การรักษาด้านทันตกรรม คุ้มครองการบ าบัดรักษาโรคโดยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจ านวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อครั้ง หรือจ านวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้  
(1)  การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะน าโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ

บริการทางทันตกรรมที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(2)  อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด  
(3)  การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน 

การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ 
(4)  การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ 
(5)  การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  
(6)  การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ 

3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จ าเป็นโดยค าสั่งของแพทย์ที่ท าการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ 
ท่ีบ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม  ส าหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
แต่ละคร้ัง ไม่เกินจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจ านวนเงินจ ากัดต่อวัน หรือจ านวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบ าบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว  
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง  
(1)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจ านวนเงินจ ากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล  

(2)  ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เวชกรรม 
(ผู้ป่วยใน) ส าหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ 

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  
(1)  การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเร้ือรัง  
(2)  การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้

มีการแนะน าโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต่อการรักษา  
(3)  การบริการโดยพยาบาลพิเศษ  
(4)  เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker  
(5)  กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 

แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก ่แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม 

3.7 ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
1) อายุ  
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 

(1)  ส่วนสูงและน้ าหนัก  
(2)  สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ

โรคเบาหวาน เป็นต้น  
(3)  ประวัติการเจ็บป่วย  
(4)  ประวัติครอบครัว  

3) องค์ประกอบที่ไม่เก่ียวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ  

(1)  อาชีพและหน้าที่การงาน  
(2)  รูปแบบการใช้ชีวิต  
(3)  สภาพแวดล้อม  
(4)  การท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต  
(5)  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ 
   
  
 รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการที่จะสามารถเข้าถึงได้  ได้แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300 
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการส านักงาน คปภ.) จึงได้ก าหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท  

1.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อก าหนด เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย  
1.3 ความคุ้มครอง 

1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย 

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการก าหนดที่แน่นอนของจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้  
(1)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ านวนเงิน

เอาประกันภัย 100,000 บาท 
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(2)  การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 

ส าหรับแนวทางการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทนของข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นรายละเอียดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช าระเบี้ยประกันภัย
รายปี) 

(3)  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ านวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนด
ดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา  180 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่  

(1)  การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  

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

บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
(4)  การแท้งลูก  
(5)  อาหารเป็นพิษ  
(6)  การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ  
(7)  สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   259 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

3-110     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต ์และการประกันภยัที่เกี่ยวกบับุคคล     3-111 
 

2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 3 ประเภท ดังนี้  

1) กลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา) 
2) กลุ่มพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้) 
3) กลุ่มพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) 
และผู้รับประโยชน์ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอา
ประกันภัย 

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยท ากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่  
(1)  เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
(2)  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ 

หนีการจับกุม  
(3)  ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบ-

ปราม  
1.5 เงื่อนไข 

1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เร่ิมมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 

2) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจ าอยู่ในเรือนจ าหรือ 
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะ  
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

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

 
2.  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย 
 ส าหรับคนพิการ 300 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ 
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม   

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และช าระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท 
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2.1 ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เร่ือง การบอกเลิกความคุ้มครอง) 

2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องเป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 3 ประเภท ดังนี้  

1) กลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา) 
2) กลุ่มพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้) 
3) กลุ่มพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) 
และผู้รับประโยชน์ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอา
ประกันภัย 

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

หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ 
3) จ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน  กรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้  
(1)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/

หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท  
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

(2)  ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท  

(3)  ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้  

ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 120 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นคร้ังแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ภายใน  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง  
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้หลังจาก  30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ส าหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้แล้ว  

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดังกล่าวไม่ท าให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด  และได้ท าการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

(4)  ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง 
พยาบาลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจา่ยผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 

(5)  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจ านวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ 
เวลาประกันภัย 

2.4 ข้อยกเว้น 
1) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ 
(2)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอล-

กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ 
(3)  ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ 

ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ 
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 

4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น ามาบังคับใช้ส าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย) 
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5) สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรู 
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  
การจลาจล การนัดหยุดงาน 

6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่

กระท าโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
8) การก่อการร้าย 

2.5 เงื่อนไข 
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีก าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง 
2) ข้อจ ากัดในการรับประกันภัย  
 กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจ ากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท ากรมธรรม์ประกันภัย

นี้ไม่ว่าจะท ากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอ่ืนได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก 
โดยให้ถือว่าการท าประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จ านวนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 

3) ข้อก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัย 
 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท าประกันภัย 
4) การจ่ายค่าทดแทน 
 บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ

สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนส าหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้จะ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  

หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น  บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดช าระ 

 
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www. 
oic.or.th และ https://www.tgia.org)  
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บทที่ 4  
แนวทางปฏิบตัใินการขาย การรู้จักลูกคา้ 
และการให้ค าแนะน าดา้นประกันวินาศภยั 
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

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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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

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 
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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 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  
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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  
 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-7 
 

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
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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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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 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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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
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 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 
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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
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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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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
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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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรู้จกัลูกคา้ และการให้ค าแนะน าด้านประกันวินาศภัย     4-23 
 

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
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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 

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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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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บทท่ี 5 การจัดการค่าสินไหมทดแทน                  นว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

แนวคิด 
1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้

ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่1) หน้าท่ีในการบอกกล่าว
แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ  3) หน้าที่
รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่
ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรม รวดเร็ว และสมเหตุผลสอดคล้อง
กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 2) แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ 3) จัดหา
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 4) ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ  
5) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย 6) เจรจาตกลงค่าสินไหม
ทดแทน และ 7) จัดท าบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
 
 

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
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บทท่ี 5 การจัดการค่าสินไหมทดแทน                  นว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 

แนวคิด 
1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้

ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่1) หน้าที่ในการบอกกล่าว
แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ  3) หน้าที่
รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่
ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรม รวดเร็ว และสมเหตุผลสอดคล้อง
กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 2) แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ 3) จัดหา
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 4) ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ  
5) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย 6) เจรจาตกลงค่าสินไหม
ทดแทน และ 7) จัดท าบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่ อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  
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ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่ อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-5 
 

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง  เมื่อออก
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จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียน ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

 
 
1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง  เมื่อออก
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จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียน ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

 
 
1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต-
ตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไ ป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็นคณะ
อนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือ
ภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ
แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งพยาน 
หลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสาร
นั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต-
ตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไ ป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็นคณะ
อนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือ
ภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ
แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งพยาน 
หลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสาร
นั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   317 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่ง
ปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับบริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถก้ันได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 บาท 
กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย
หรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดจ านวน 
110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่ 5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโคจ านวนหนึ่ง
ตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม 
ในระหว่างการเดินทาง เรือที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความเสียหาย จึงต้องแวะ
เข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและฟางให้โคกิน  
หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็นกรณีพิเศษ
ดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่ เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์ นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้  
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิ้นส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดในหมวด
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือต้อง
ประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้จะมีการ
ประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่ง
ปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับบริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถก้ันได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 บาท 
กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย
หรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดจ านวน 
110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่ 5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโคจ านวนหนึ่ง
ตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม 
ในระหว่างการเดินทาง เรือที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความเสียหาย จึงต้องแวะ
เข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและฟางให้โคกิน  
หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็นกรณีพิเศษ
ดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่ เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์ นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้  
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิ้นส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศภัย
หรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดในหมวด
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือต้อง
ประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้จะมีการ
ประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  
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ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ท าประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้ าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้น จึงถือว่าความเสียหายของสต็อกเป็นความเสียหายที่เพิ่มขึ้น เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า  

ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับก าแพงวัด ท าให้หม้อน้ าแตก
และรั่ว ประมาณการค่าเสียหายจ านวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ าและรถไม่
สามารถขับต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่หม้อน้ าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และท าให้
เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  
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เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  
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5-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่  
ผู้เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตกแก่
ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด
ไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินที่
จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิจ านอง จ าน า 
หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านั้น เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะบอกกล่าวไปยังธนาคารบี
ว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้งค าคัดค้าน
มาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้านภายในก าหนด 
เวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-15 
 

2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่  
ผู้เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตกแก่
ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด
ไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินที่
จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิจ านอง จ าน า 
หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านั้น เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะบอกกล่าวไปยังธนาคารบี
ว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้งค าคัดค้าน
มาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้านภายในก าหนด 
เวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  
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2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับ
ประกันภัย เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัด
ในกระบวนการใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม 
และจัดการให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับ
ประกันภัย เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัด
ในกระบวนการใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม 
และจัดการให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-19 
 

4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท ากา ร
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เอาประกันภัย การ
ตรวจสอบและการประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   326 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

5-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท ากา ร
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เอาประกันภัย การ
ตรวจสอบและการประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท า ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด
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ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสิน ไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหายเป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการท่ีนายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท า ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด
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ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสิน ไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหายเป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 
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2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 
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2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 บาท 
แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 
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20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท  
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ 
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  
รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 

 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
ในระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบรอ้ยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 บาท 
แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 
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20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท  
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ 
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  
รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 

 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
ในระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบรอ้ยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการ จัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อ รถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กท่ีถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็นเงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่  
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บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตามภาพที่ 
5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือท้ังหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการ จัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อ รถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็นเงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่  
 
 

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตามภาพที่ 
5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
 
 

การจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้

การชดใชคาสินไหมทดแทน
ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาติ

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ หรือการประกันภัยการเดินทาง

ไปตางประเทศ

ผูใหบริการอาจมีการใหความเห็นใน

เบื้องตนเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนดวยก็ได

ตองอยูภายใตกรอบการพิจารณาและ
อนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนของ

บริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น

คาสินไหมทนแทนที่ตองจายตอง
ไดรับการพิจารณาและอนุมัตการจาย

จากบริษัทประกันวินาศภัยแลว

จายเปนเงินสด ไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง ผานผูไดรับอนุญาตจากธนาคาร

แหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพหรือการประกันภัยรายยอย

(Micro Insurance)

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ

อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

การจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้

การชดใชคาสินไหมทดแทน
ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาติ

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ หรือการประกันภัยการเดินทาง

ไปตางประเทศ

ผูใหบริการอาจมีการใหความเห็นใน

เบื้องตนเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนดวยก็ได

ตองอยูภายใตกรอบการพิจารณาและ
อนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนของ

บริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น

คาสินไหมทนแทนที่ตองจายตอง
ไดรับการพิจารณาและอนุมัตการจาย

จากบริษัทประกันวินาศภัยแลว

จายเปนเงินสด ไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง ผานผูไดรับอนุญาตจากธนาคาร

แหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพหรือการประกันภัยรายยอย

(Micro Insurance)

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ

อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
 
 

การจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้

การชดใชคาสินไหมทดแทน
ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาติ

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ หรือการประกันภัยการเดินทาง

ไปตางประเทศ

ผูใหบริการอาจมีการใหความเห็นใน

เบื้องตนเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนดวยก็ได

ตองอยูภายใตกรอบการพิจารณาและ
อนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนของ

บริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น

คาสินไหมทนแทนที่ตองจายตอง
ไดรับการพิจารณาและอนุมัตการจาย

จากบริษัทประกันวินาศภัยแลว

จายเปนเงินสด ไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง ผานผูไดรับอนุญาตจากธนาคาร

แหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพหรือการประกันภัยรายยอย

(Micro Insurance)

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ

อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

การจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้

การชดใชคาสินไหมทดแทน
ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาติ

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ หรือการประกันภัยการเดินทาง

ไปตางประเทศ

ผูใหบริการอาจมีการใหความเห็นใน

เบื้องตนเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนดวยก็ได

ตองอยูภายใตกรอบการพิจารณาและ
อนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนของ

บริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น

คาสินไหมทนแทนที่ตองจายตอง
ไดรับการพิจารณาและอนุมัตการจาย

จากบริษัทประกันวินาศภัยแลว

จายเปนเงินสด ไมเกิน 10,000 บาท
ตอครั้ง ผานผูไดรับอนุญาตจากธนาคาร

แหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพหรือการประกันภัยรายยอย

(Micro Insurance)

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ

อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต
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5-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-31 
 

2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ 
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   338 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

5-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ 
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินท่ีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
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เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 
 นายหน้าประกันวินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย
โดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย จึงมีบทบาทและ
หน้าที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อผู้เอาประกันภัย  
 นายหน้าประกันวินาศภัย ท าหน้าที่ “ชี้ช่อง” หรือ “จัดการ” ค าว่า ชี้ช่อง หมายถึง การแนะน า หาช่องทาง 
ให้ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญากับผู้รับประกันภัยจนส าเร็จ ส่วนค าว่า จัดการ นั้น หมายถึง การกระท าใดๆ อัน
เหมาะสมและจ าเป็นเพื่อให้การท าสัญญาประกันภัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจาต่อรองเงื่อนไข หรือ
ข้อคุ้มครองต่างๆ การตกลงจ านวนเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วย นอกเหนือจากการเข้าชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้
เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาแล้ว โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเก่ียวกับการประกันภัยให้กับ
ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย  
 ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญและผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องได้รับการการดูแลที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ 
ขั้นตอนในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการประกันภัย 
และไม่ทราบถึงขั้นตอนการจัดการค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความยุติธรรมจากการ
เข้าท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
 
1. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 นอกเหนือจากบทบาทพื้นฐานของนายหน้าประกันวินาศภัยที่จะเป็นสื่ อกลางในการจัดเตรียมและจัดหา
เงื่อนไขความคุ้มครองให้ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยแล้ว ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่มีความส าคัญกับการ
ให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย คือ การให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่า
จะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือด าเนินการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับบางข้ันตอนในการจัดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัย เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์จากการท าประกันภัยอย่าง
ยุติธรรม รวดเร็ว สมเหตุผลและสอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้  
 
2. หน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 7 ข้อ ดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
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เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 
 นายหน้าประกันวินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย
โดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนผู้เอาประกันภัย จึงมีบทบาทและ
หน้าที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อผู้เอาประกันภัย  
 นายหน้าประกันวินาศภัย ท าหน้าที่ “ชี้ช่อง” หรือ “จัดการ” ค าว่า ชี้ช่อง หมายถึง การแนะน า หาช่องทาง 
ให้ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญากับผู้รับประกันภัยจนส าเร็จ ส่วนค าว่า จัดการ นั้น หมายถึง การกระท าใดๆ อัน
เหมาะสมและจ าเป็นเพื่อให้การท าสัญญาประกันภัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจาต่อรองเงื่อนไข หรือ
ข้อคุ้มครองต่างๆ การตกลงจ านวนเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วย นอกเหนือจากการเข้าชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้
เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาแล้ว โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเก่ียวกับการประกันภัยให้กับ
ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย  
 ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญและผู้เอาประกันภัยจ าเป็นต้องได้รับการการดูแลที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ 
ขั้นตอนในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการประกันภัย 
และไม่ทราบถึงขั้นตอนการจัดการค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความยุติธรรมจากการ
เข้าท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
 
1. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 นอกเหนือจากบทบาทพื้นฐานของนายหน้าประกันวินาศภัยที่จะเป็นสื่ อกลางในการจัดเตรียมและจัดหา
เงื่อนไขความคุ้มครองให้ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยแล้ว ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่มีความส าคัญกับการ
ให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย คือ การให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่า
จะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือด าเนินการแทนผู้เอาประกันภัยส าหรับบางขั้นตอนในการจัดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับประกันภัย เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์จากการท าประกันภัยอย่าง
ยุติธรรม รวดเร็ว สมเหตุผลและสอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้  
 
2. หน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 7 ข้อ ดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 2.1 จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
 2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ 
 2.3 จัดหาเอกสารที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
 2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ 
 2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย 
 2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 

2.7 จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 รายละเอียดมีดังนี้ 

 2.1 จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะลงบันทึกไว้ในสมุด
ทะเบียน หรือในคอมพิวเตอร์ก็ตาม เนื่องจากจะช่วยให้สามารถค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติ
ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การจัดท าทะเบียนของ
นายหน้าประกันวินาศภัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  

1) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย 

2) แนะน าวิธีการป้องกันหรือช่วยผู้เอาประกันภัยหามาตรการลดความเสี่ยงภัยหรือความเสียหาย 
เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงภัยโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ศูนย์ออนไลน์ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการประกันภัย 

3) ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยถูกต้องหรือไม่ 
4) มีสถิติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองกับผู้รับประกันภัย 

เพือ่การจัดประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในขณะเดียวกัน นายหน้าประกันวินาศภัยก็ควรตรวจสอบระบบลงทะเบียนด้วยว่าติดปัญหาใดหรือไม่ ข้อมูล
เพียงพอหรือไม่ และควรด าเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
ลูกค้าแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรแจ้งการเรียกร้องนั้นให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอ
ว่าเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ และท าหน้าที่เสมือนผู้แทนของผู้เอาประกันภัยเอง  
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องรีบประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียด
การเกิดความเสียหาย ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้อง
แจ้งเหตุภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า   
เป็นต้น 
 2.3 จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง หากมีการจัดเตรียม
เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง  

 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน     5-35 
 

 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด 
ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
 ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัย
ตรวจสอบและจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  
 

 
“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐาน ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 

 
 
 2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
อธิบายและชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีผู้เอา
ประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอกผู้กระท า
ละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   342 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

5-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 2.1 จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
 2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ 
 2.3 จัดหาเอกสารที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
 2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ 
 2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย 
 2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 

2.7 จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 รายละเอียดมีดังนี้ 

 2.1 จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะลงบันทึกไว้ในสมุด
ทะเบียน หรือในคอมพิวเตอร์ก็ตาม เนื่องจากจะช่วยให้สามารถค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติ
ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การจัดท าทะเบียนของ
นายหน้าประกันวินาศภัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  

1) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยและแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย 

2) แนะน าวิธีการป้องกันหรือช่วยผู้เอาประกันภัยหามาตรการลดความเสี่ยงภัยหรือความเสียหาย 
เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงภัยโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ศูนย์ออนไลน์ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการประกันภัย 

3) ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยถูกต้องหรือไม่ 
4) มีสถิติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองกับผู้รับประกันภัย 

เพือ่การจัดประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในขณะเดียวกัน นายหน้าประกันวินาศภัยก็ควรตรวจสอบระบบลงทะเบียนด้วยว่าติดปัญหาใดหรือไม่ ข้อมูล
เพียงพอหรือไม่ และควรด าเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
ลูกค้าแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรแจ้งการเรียกร้องนั้นให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอ
ว่าเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ และท าหน้าที่เสมือนผู้แทนของผู้เอาประกันภัยเอง  
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องรีบประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียด
การเกิดความเสียหาย ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้อง
แจ้งเหตุภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า   
เป็นต้น 
 2.3 จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง หากมีการจัดเตรียม
เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง  
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 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด 
ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
 ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัย
ตรวจสอบและจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  
 

 
“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐาน ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 

 
 
 2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
อธิบายและชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีผู้เอา
ประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอกผู้กระท า
ละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่าย
ทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึง
ใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  
 2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย  ในบางกรณี ผู้เอา
ประกันภัยอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร ช่างไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดต่อผู้รับประกันภัย เป็น
การลดระยะเวลาและท าให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในแต่ละสถานการณ์ นายหน้าประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าคุ้มค่ากับการเรียกร้องนั้นๆ หรือไม่ หรือ
จ าเป็นที่ต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาอย่างละเอียดและประสานงานไป
ยังผู้รับประกันภัยว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ต่อผู้เอาประกันภัย 
 2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ภาระหน้าที่นี้มีความส าคัญต่อการท างานของนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นอย่างมาก หากการเจรจาล้มเหลวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ได้ 
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองด้วย การเจรจาต่อรองที่จะประสบความส าเร็จนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องและการไม่ไขว้เขวไปกับประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ
มุ่งไปสู่เป้าหมายในการหาข้อตกลงร่วมกันได้ของทุกฝ่าย 
 การเตรียมการเจรจาต่อรองที่ดีถือได้ว่าเป็นกุญแจหลักของการบรรลุความส าเร็จ ในการเตรียมการเจรจา
ต่อรองนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องปรึกษาหารือหรือซักซ้อมกับผู้เอาประกันภัยก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยควรมีการเตรียมตัวก่อนเจรจาต่อรอง ดังนี้  

1) ก าหนดวัตถุประสงค์การเจรจา รวมถึงก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุผลอย่างชัดเจน 
2) เขียนแผนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มการเจรจาต่อรองและเขียนประเด็นต่างๆ ที่

ต้องการใช้ในการเจรจาต่อรองลงในแผนงานนั้น 
3) ซักซ้อมการเจรจาต่อรองในใจ 
4) ลองคิดและคาดการณ์เก่ียวกับค าถามหรือการปฏิเสธที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงคิดเก่ียวกับการโต้ตอบ

กับเรื่องดังกล่าว 
5) ประนีประนอมอย่างเหมาะสมภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล 

 ในการเตรียมข้อมูลและการเตรียมตัวที่ดีพอจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการเจรจาในขั้นตอนนี้ ประสบการณ์
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับประกันภัยจะมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้การเจรจานั้นบรรลุจุดประสงค์ได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว หลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงกระท า คือ ควรท า
บันทึกการตกลงค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทน
เป็นที่สิ้นสุดแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หากคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย) ตกลงค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ ผู้เอาประกันภัย
มีสิทธิในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และนายหน้าประกันวินาศภัยต้องเข้ามา
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ให้ค าแนะน าขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโต -
ตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอาประกันภัย 
 2.7  จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นายหน้าประกันวินาศภัยควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ 
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสารหรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์
ในการค้นหา จัดท าสถิติ การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัย ในอนาคต  
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บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่าย
ทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึง
ใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  
 2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย  ในบางกรณี ผู้เอา
ประกันภัยอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร ช่างไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดต่อผู้รับประกันภัย เป็น
การลดระยะเวลาและท าให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในแต่ละสถานการณ์ นายหน้าประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าคุ้มค่ากับการเรียกร้องนั้นๆ หรือไม่ หรือ
จ าเป็นที่ต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาอย่างละเอียดและประสานงานไป
ยังผู้รับประกันภัยว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ต่อผู้เอาประกันภัย 
 2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ภาระหน้าที่นี้มีความส าคัญต่อการท างานของนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นอย่างมาก หากการเจรจาล้มเหลวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ได้ 
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองด้วย การเจรจาต่อรองที่จะประสบความส าเร็จนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องและการไม่ไขว้เขวไปกับประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และ
มุ่งไปสู่เป้าหมายในการหาข้อตกลงร่วมกันได้ของทุกฝ่าย 
 การเตรียมการเจรจาต่อรองท่ีดีถือได้ว่าเป็นกุญแจหลักของการบรรลุความส าเร็จ ในการเตรียมการเจรจา
ต่อรองนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องปรึกษาหารือหรือซักซ้อมกับผู้เอาประกันภัยก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยควรมีการเตรียมตัวก่อนเจรจาต่อรอง ดังนี้  

1) ก าหนดวัตถุประสงค์การเจรจา รวมถึงก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุผลอย่างชัดเจน 
2) เขียนแผนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มการเจรจาต่อรองและเขียนประเด็นต่างๆ ที่

ต้องการใช้ในการเจรจาต่อรองลงในแผนงานนั้น 
3) ซักซ้อมการเจรจาต่อรองในใจ 
4) ลองคิดและคาดการณ์เก่ียวกับค าถามหรือการปฏิเสธที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงคิดเก่ียวกับการโต้ตอบ

กับเรื่องดังกล่าว 
5) ประนีประนอมอย่างเหมาะสมภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล 

 ในการเตรียมข้อมูลและการเตรียมตัวที่ดีพอจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการเจรจาในขั้นตอนนี้ ประสบการณ์
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับประกันภัยจะมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้การเจรจานั้นบรรลุจุดประสงค์ได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว หลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงกระท า คือ ควรท า
บันทึกการตกลงค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทน
เป็นที่สิ้นสุดแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หากคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย) ตกลงค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ ผู้เอาประกันภัย
มีสิทธิในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และนายหน้าประกันวินาศภัยต้องเข้ามา
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ให้ค าแนะน าขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโต -
ตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอาประกันภัย 
 2.7  จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นายหน้าประกันวินาศภัยควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ 
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสารหรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์
ในการค้นหา จัดท าสถิติ การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัย ในอนาคต  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 

 
อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 

อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์ 
อาจารย์สุทิน เกษมสุข 

อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��1_edit NT_388page.indd   352 2/28/2563 BE   9:12 PM



 
 

บทที่ 6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

6.1  ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.2  ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

 6.3 หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 6.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  
ซึ่งความประพฤตินั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเองและต่อส่วนรวม เพราะเป็นเสมือนเครื่องหมาย
แห่งการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะ
ป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจากความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล คือ 1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี  
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและ
สังคม 4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการ
กระท าที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมาย ปดยที่จรรยาบรรณนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตส านึกความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความภูมิใจที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษ
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ าสุดของมนุษย์ เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 

 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

4. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย มี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้
มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความ
ปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และ 6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการ
ปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคล  อันได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 4) การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ 
และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง 6) การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน 7) การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า 8) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
3.  อธิบายหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
4.  อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
5.  วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
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บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 1 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

6.1  ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.2  ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

 6.3 หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
6.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 6.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  
ซึ่งความประพฤตินั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเองและต่อส่วนรวม เพราะเป็นเสมือนเครื่องหมาย
แห่งการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะ
ป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจากความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล คือ 1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี  
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและ
สังคม 4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการ
กระท าที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมาย ปดยที่จรรยาบรรณนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตส านึกความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความภูมิใจที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษ
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ าสุดของมนุษย์ เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
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4. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย มี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้
มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความ
ปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และ 6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการ
ปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคล  อันได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 4) การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ 
และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง 6) การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน 7) การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า 8) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
2. เปรยีบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
3.  อธิบายหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
4.  อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
5.  วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ด าเนินภายใต้หลักการส าคัญข้อหนึ่งคือ หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle 
of Utmost Good Faith) ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ต่างกับธุรกิจ
การค้าทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย์” (Honesty) ทั้งสองค านี้มีความแตกต่างกัน ส าหรับการค้าทั่วไป ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์นั้น ภาษาอังกฤษมีส านวนว่า “Let the buyer beware” ซึ่งตรงกับค าในภาษาละตินว่า Caveat 
Emptor” หมายความว่า ผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอง แต่ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) 
นั้นตรงกับส านวนในภาษาละตินว่า Uberrimae Fidei และใช้กับสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังจะขอ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของการไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่า ในทางการค้าทั่วไป “การนิ่งไม่ถือว่าปกหกถ้าไม่ถาม”  
นั่นคือถือว่ามีความซื่อสัตย์แล้ว แต่ส าหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือว่าปกหกแม้ว่าไม่ถาม” เช่น นายสมศักดิ์ไปซื้อ
รถยนต์ที่เต็นท์บริการ หากนายสมศักดิ์ถามผู้ขายทุกอย่าง เช่น อายุรถ อัตราการกินน้ ามันของรถยนต์ ฯลฯ แต่ไม่ถามว่า
รถเคยชนหนักหรือชนคนตายมาก่อนหรือไม่ ทั้งๆ ที่ผู้ขายรู้ความจริง แต่นายสมศักดิ์ไม่ได้ถาม ผู้ขายก็ไม่ตอบ ถือว่า
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ถ้านายสมศักดิ์ทราบในภายหลังว่ารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือชนคนตาย จะไปต่อว่าผู้ขายว่าปกหก
ไม่ได้ แต่ถ้าหากน าหลักความสุจริตอย่างยิ่งมาใช้ ผู้ขายจะต้องบอกให้ทราบ มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการปกหก ปดยจะอ้างว่า
ผู้ซื้อไม่ถามไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ที่จะอยู่ในอาชีพประกันภัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาชีพ  
ทั่วๆ ไป (ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, 2558)  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย ปดยได้รับค่าบ าเหน็จ 
ผู้ที่มีอาชีพนี้จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะความรู้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
ธุรกิจที่ปดยหลักการต้องมีความสุจริตอย่างยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย รวมถึง
มีความความรับผิดชอบต่อเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่ต้องน าส่งบริษัทประกันวินาศภัย บุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการท างานของตน 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า หมายถึง 
“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่ อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น 
 
 

1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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เป็นจรรยาบรรณนั้นต้องเป็นความประพฤติที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คือด ารงไว้ซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแม่ค า คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น 
จรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทางที่ดี เมื่อพูดว่า มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี ส่วนค าที่คล้ายคลึงกัน คือ 
จริยา นั้น มีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผู้รู้และนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ไว้หลากหลายและมีการใช้แทนกันในหนังสือหลายเล่ม กล่าวได้ว่า จริยธรรม เป็นธรรม 
ในการประพฤติที่ดีที่ตระหนักรู้ได้ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีเท่านั้น ปดยสรุปเมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือ
วิชาชีพใดจึงหมายถึงข้อก าหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องค์กรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดท าขึ้น
นั่นเอง เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย์ และจรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย เป็นต้น 

 นอกจากนั้น องค์กรหลายแห่งยังมีการก าหนดประมวลความประพฤติในชื่อต่างๆ กัน เช่น ประมวลข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คล้ายคลึงกัน  
 
2. ความส าคัญของจรรยาบรรณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาทไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ว่า 

“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราปชวาทที่ได้ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณเป็นคุณธรรมที่ทุกอาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายได้ การมีความรู้ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จเพียง
อย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและให้เกียรติได้ 

ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล (2558) ได้สรุปความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ 2 ข้อใหญ่ คือ 
 1) มีค่าต่อตนเอง กล่าวคือ ความมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะท าให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม  
มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ น่าคบหา มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้คนอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้
แล้วเกิดความสบายใจ ที่ส าคัญคือ จะเป็นคนไม่เอาเปรียบใคร ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงธรรม 
ผู้ที่เที่ยงธรรมจะไม่ค านึงถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่มีพรรคพวก ไม่มีค าว่าญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่ท าสิ่งผิดให้เป็นถูก  
เพราะความเป็นเพื่อนหรืออยู่รุ่นเดียวกัน เป็นญาติกัน เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   356 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 6.1  
ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ด าเนินภายใต้หลักการส าคัญข้อหนึ่งคือ หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle 
of Utmost Good Faith) ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ต่างกับธุรกิจ
การค้าทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย์” (Honesty) ทั้งสองค านี้มีความแตกต่างกัน ส าหรับการค้าทั่วไป ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์นั้น ภาษาอังกฤษมีส านวนว่า “Let the buyer beware” ซึ่งตรงกับค าในภาษาละตินว่า Caveat 
Emptor” หมายความว่า ผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอง แต่ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) 
นั้นตรงกับส านวนในภาษาละตินว่า Uberrimae Fidei และใช้กับสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังจะขอ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของการไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่า ในทางการค้าทั่วไป “การนิ่งไม่ถือว่าปกหกถ้าไม่ถาม”  
นั่นคือถือว่ามีความซื่อสัตย์แล้ว แต่ส าหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือว่าปกหกแม้ว่าไม่ถาม” เช่น นายสมศักดิ์ไปซื้อ
รถยนต์ที่เต็นท์บริการ หากนายสมศักดิ์ถามผู้ขายทุกอย่าง เช่น อายุรถ อัตราการกินน้ ามันของรถยนต์ ฯลฯ แต่ไม่ถามว่า
รถเคยชนหนักหรือชนคนตายมาก่อนหรือไม่ ทั้งๆ ที่ผู้ขายรู้ความจริง แต่นายสมศักดิ์ไม่ได้ถาม ผู้ขายก็ไม่ตอบ ถือว่า
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ถ้านายสมศักดิ์ทราบในภายหลังว่ารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือชนคนตาย จะไปต่อว่าผู้ขายว่าปกหก
ไม่ได้ แต่ถ้าหากน าหลักความสุจริตอย่างยิ่งมาใช้ ผู้ขายจะต้องบอกให้ทราบ มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการปกหก ปดยจะอ้างว่า
ผู้ซื้อไม่ถามไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ที่จะอยู่ในอาชีพประกันภัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาชีพ  
ทั่วๆ ไป (ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, 2558)  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย ปดยได้รับค่าบ าเหน็จ 
ผู้ที่มีอาชีพนี้จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะความรู้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
ธุรกิจที่ปดยหลักการต้องมีความสุจริตอย่างยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย รวมถึง
มีความความรับผิดชอบต่อเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่ต้องน าส่งบริษัทประกันวินาศภัย บุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการท างานของตน 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่า หมายถึง 
“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่ อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น 
 
 

1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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เป็นจรรยาบรรณนั้นต้องเป็นความประพฤติที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คือด ารงไว้ซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแม่ค า คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น 
จรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทางที่ดี เมื่อพูดว่า มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี ส่วนค าที่คล้ายคลึงกัน คือ 
จริยา นั้น มีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผู้รู้และนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ไว้หลากหลายและมีการใช้แทนกันในหนังสือหลายเล่ม กล่าวได้ว่า จริยธรรม เป็นธรรม 
ในการประพฤติที่ดีที่ตระหนักรู้ได้ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีเท่านั้น ปดยสรุปเมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือ
วิชาชีพใดจึงหมายถึงข้อก าหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องค์กรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดท าขึ้น
นั่นเอง เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย์ และจรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย เป็นต้น 

 นอกจากนั้น องค์กรหลายแห่งยังมีการก าหนดประมวลความประพฤติในชื่อต่างๆ กัน เช่น ประมวลข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คล้ายคลึงกัน  
 
2. ความส าคัญของจรรยาบรรณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาทไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ว่า 

“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราปชวาทที่ได้ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณเป็นคุณธรรมที่ทุกอาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายได้ การมีความรู้ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จเพียง
อย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและให้เกียรติได้ 

ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล (2558) ได้สรุปความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ 2 ข้อใหญ่ คือ 
 1) มีค่าต่อตนเอง กล่าวคือ ความมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะท าให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม  
มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ น่าคบหา มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้คนอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้
แล้วเกิดความสบายใจ ที่ส าคัญคือ จะเป็นคนไม่เอาเปรียบใคร ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงธรรม 
ผู้ที่เที่ยงธรรมจะไม่ค านึงถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่มีพรรคพวก ไม่มีค าว่าญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไม่ท าสิ่งผิดให้เป็นถูก  
เพราะความเป็นเพื่อนหรืออยู่รุ่นเดียวกัน เป็นญาติกัน เป็นต้น  
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 2) มีค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่มีจรรยาบรรณจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมปดยรวม และ
ปดยอัตปนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้สังคมมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจาก
ความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกค้าและประชาชน และย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวมด้วย 
 
3. ข้อดีของการมีจรรยาบรรณ 

การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล 
ดังนี้ 

1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี 
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 
3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและสังคม 
4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 
5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย  
6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้น าเอาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล (Good 

Corporate Governance) มาใช้ ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่า หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ต่างมีการระบุ
เร่ืองของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีกันแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานด้วยการใช้จิตส านึกที่ชอบด้วยจริยธรรมของบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประปยชน์และปฏิบัติ
ได้จริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระท าและข้อห้ามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ดังจะขอยกตัวอย่างจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 มาเป็นตัวอย่างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 2 http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics 
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1. บทน า  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับนี้ประมวลขึ้นจากจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ 
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอและยึดถือเป็นคติประจ าใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 
  
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สร้างความมั่นคง  
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ธุรกิจและสังคม ปดยท าหน้าท่ีรับปอนภาระความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ 

จากธุรกิจและสังคม ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกังวลใจในความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยภัยพิบัติ
นานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริการและรูปแบบความคุ้มครองประเภทใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ด ารงศรัทธา  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างศรทัธาให้เกิดขึ้นปดยให้บรกิารที่มีคุณภาพเป็นเลศิ มีความซื่อตรง 

ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองค์การ  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จนมี

ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบปตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย มีความสามัคคีและจริงใจต่อกัน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการท างานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ  

จากอุดมการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญาหรือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหลัก 7 
ประการดังนี้ 

1.  ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสม่ าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญเติบปตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

2. ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรม 
พร้อมสร้างความประทับใจ ความเช่ือม่ัน และความศรัทธา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 2) มีค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่มีจรรยาบรรณจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมปดยรวม และ
ปดยอัตปนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้สังคมมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามท านองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจาก
ความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกค้าและประชาชน และย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวมด้วย 
 
3. ข้อดีของการมีจรรยาบรรณ 

การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล 
ดังนี้ 

1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี 
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการด าเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 
3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและสังคม 
4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการท างานร่วมกัน 
5) ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานจากการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย  
6) พนักงานของบริษัทมีขวัญก าลังใจในการท างานเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้น าเอาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล (Good 

Corporate Governance) มาใช้ ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่า หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ต่างมีการระบุ
เร่ืองของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีกันแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานด้วยการใช้จิตส านึกที่ชอบด้วยจริยธรรมของบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประปยชน์และปฏิบัติ
ได้จริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดท าเป็นเอกสารที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระท าและข้อห้ามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติส าหรับบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ดังจะขอยกตัวอย่างจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 มาเป็นตัวอย่างดังนี้ 
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1. บทน า  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับนี้ประมวลขึ้นจากจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ 
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอและยึดถือเป็นคติประจ าใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 
  
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณ์อันแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สร้างความมั่นคง  
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ธุรกิจและสังคม ปดยท าหน้าท่ีรับปอนภาระความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ 

จากธุรกิจและสังคม ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกังวลใจในความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยภัยพิบัติ
นานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริการและรูปแบบความคุ้มครองประเภทใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ด ารงศรัทธา  
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างศรทัธาให้เกิดขึ้นปดยให้บรกิารที่มีคุณภาพเป็นเลศิ มีความซื่อตรง 

ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองค์การ  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จนมี

ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบปตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย มีความสามัคคีและจริงใจต่อกัน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการท างานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ  

จากอุดมการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ ได้น ามาก าหนดเป็นปรัชญาหรือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหลัก 7 
ประการดังนี้ 

1.  ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสม่ าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญเติบปตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

2. ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรม 
พร้อมสร้างความประทับใจ ความเช่ือม่ัน และความศรัทธา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  
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3. ด้านการท างาน การพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี  บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริหารงานแบบมืออาชีพ ปดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และมีการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย และจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน าระบบเทคปนปลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มป ระสิทธิภาพและสร้าง
ผลประปยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ  

4. ด้านการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
จึงมุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ปดยให้ความส าคัญในการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
จูงใจและยุติธรรม  

5. ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิด
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
คู่แข่ง  

6. ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ ปดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความปปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

7. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการคืนก าไรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ และจะสร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประปยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างปปร่งใส คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณส าหรับกรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบั ติตามมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประปยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใดๆ 

ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ  ไว้เป็น
หลักฐาน  

 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

 
4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประปยชน์ส่วนตน และผลประปยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประปยชน์ขัดแย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  
5. พึงหลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าปดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  
6. ต้องไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ไปในทางที่ผิด อีกท้ังไม่แสวงหาผลประปยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 
 

4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน  
จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้

ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนเป็นที่เช่ือถือในวงการต่างๆ ปดยทั่วไป บริษัทฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้พนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับ “พนักงาน” ในที่นี้หมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ 
ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจรรยาบรรณส าหรับพนักงานมีดังต่อไปนี้ 

1.  จริยธรรมต่อบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถือประปยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อุทิศตนให้แก่งานอย่าง

เต็มที่ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
1.2  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  

1.2.1  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่า ปดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประปยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

1.2.2  ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประปยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ ปดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
1.6  ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประปยชน์อย่างดีที่สุด และไม่น าไปใช้เพื่อประปยชน์ส่วนตน 

2.  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
2.1  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 
2.2  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 
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3. ด้านการท างาน การพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี  บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริหารงานแบบมืออาชีพ ปดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และมีการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย และจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน าระบบเทคปนปลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มป ระสิทธิภาพและสร้าง
ผลประปยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ  

4. ด้านการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
จึงมุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ปดยให้ความส าคัญในการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
จูงใจและยุติธรรม  

5. ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิด
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
คู่แข่ง  

6. ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย จะด ารงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ ปดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความปปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

7. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการคืนก าไรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ และจะสร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

 
3. จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประปยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างปปร่งใส คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณส าหรับกรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบั ติตามมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประปยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม  
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใดๆ 

ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ  ไว้เป็น
หลักฐาน  

 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

 
4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประปยชน์ส่วนตน และผลประปยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประปยชน์ขัดแย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  
5. พึงหลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าปดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  
6. ต้องไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ไปในทางที่ผิด อีกท้ังไม่แสวงหาผลประปยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ 
 

4. จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน  
จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้

ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนเป็นที่เช่ือถือในวงการต่างๆ ปดยทั่วไป บริษัทฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้พนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับ “พนักงาน” ในที่นี้หมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ 
ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจรรยาบรรณส าหรับพนักงานมีดังต่อไปนี้ 

1.  จริยธรรมต่อบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถือประปยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อุทิศตนให้แก่งานอย่าง

เต็มที่ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
1.2  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  

1.2.1  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่า ปดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประปยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

1.2.2  ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประปยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ ปดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
1.6  ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประปยชน์อย่างดีที่สุด และไม่น าไปใช้เพื่อประปยชน์ส่วนตน 

2.  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
2.1  รับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 
2.2  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 
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6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
2.3  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณาน าไปใช้ในทาง

ที่เป็นประปยชน์ต่องาน 
2.4  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

เพื่อประปยชน์ของบริษัทฯ 
2.5  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.6  ให้เกียรติผู้อื่นไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน รวมถึงไม่น าเรื่องราวของ

พนักงานอ่ืน มาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน 
3.  จริยธรรมต่อตนเอง  

3.1  ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

4.1  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประปยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมปดยส่วนรวมตามก าลัง
ความสามารถท่ีจะท าได้ 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นปดยไม่เป็นธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างจริงจัง กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดบัช้ัน ให้เกิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณที่
ก าหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาปทษตามที่ประกาศไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
  
จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะต้องเร่ิมมา

จากวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทก่อน แล้วจึงก าหนดเป็นจรรยาบรรณ 
 ความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลคือ ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อาศัยความสุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ศัพท์ที่ให้ความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งค าว่า Integrity นี้ พจนานุกรมมักให้
ความหมายเป็นภาษาไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า Integrity ว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หลักเกณฑ์ส าคัญที่จะพิจารณาว่า
บุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่เสนอแนะปดย ศาสตราจารย์
สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-11 
 

1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะท าให้ตนล าบากหรือเสียผลประปยชน์ก็ตาม 
3. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบปดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้นปดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องแล้ว 
จากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอยกตัวอย่างบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรับค่าบ าเหน็จ

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ปดยบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้พิจารณา
แล้วว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม จึงปฏิเสธที่จะรับค่าบ าเหน็จในอัตราที่  
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดจากบริษัทประกันวินาศภัยไป นอกจากจะยอมเสียผลประปยชน์ที่จะได้จากค่าบ าเหน็จนั้น
แล้วก็ยังได้แจ้งให้ลูกค้า พนักงานของบริษัท และบริษัทด้านประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ทราบด้วย 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย์ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

 

 
“ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ท างานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการท างาน ไม่เคยทุจริต คดปกง 

หรือแสวงหาผลประปยชน์ปดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หากบังเอิญท่านได้รู้ได้เห็น
มาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริต ท าการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ท าเอาหูไปนา 
เอาตาไปไร่ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริตและท าการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป ด้วยความเกรงใจหรือ
หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นและพฤติกรรมของเขาก็อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านปดยตรง แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามเดิม เช่นนี้ ท่าน
อาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริตดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้งๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่ านได้
พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระท าทุจริตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม” 

 
    
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2551) ได้เขียนยกย่องสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผู้ยึดมั่น

ในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ คือ ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ว่าเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายไทยที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญและเจริญรอยตาม ปดยในช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งเร่ิมก่อตั้งส านักงานทนายความ แม้ว่าส านักงานยัง
มีรายได้ไม่มากนักและต้องการรายได้มาค้ าจุนส านักงานก็ตาม แต่เมื่อมีลูกความซึ่งเป็นพ่อค้าที่จะน าเรือไปใช้ลักลอบ
ขนข้าวขายต่างประเทศมาจ้างท่านว่าความแก้ต่างให้ด้วยค่าจ้างที่สูง ท่านก็ไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธว่าความให้ เพราะเห็นว่า
การกระท าของลูกความที่ลักลอบขนข้าวไปต่างประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปล้นท้องประชาชนในยามที่บ้านเมือง  
ข้าวยากหมากแพง ทั้งที่ท่านเองเชื่อมั่นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่คิดว่าจะแก้ตกได้ไม่ยากนัก 

นอกจากหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช แล้ว พลต ารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ว่า 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
2.3  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณาน าไปใช้ในทาง

ที่เป็นประปยชน์ต่องาน 
2.4  รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

เพื่อประปยชน์ของบริษัทฯ 
2.5  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.6  ให้เกียรติผู้อื่นไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน รวมถึงไม่น าเรื่องราวของ

พนักงานอ่ืน มาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน 
3.  จริยธรรมต่อตนเอง  

3.1  ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

4.1  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประปยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมปดยส่วนรวมตามก าลัง
ความสามารถท่ีจะท าได้ 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นปดยไม่เป็นธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างจริงจัง กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดบัช้ัน ให้เกิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณที่
ก าหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาปทษตามที่ประกาศไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
  
จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะต้องเร่ิมมา

จากวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทก่อน แล้วจึงก าหนดเป็นจรรยาบรรณ 
 ความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลคือ ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อาศัยความสุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ศัพท์ที่ให้ความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งค าว่า Integrity นี้ พจนานุกรมมักให้
ความหมายเป็นภาษาไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า Integrity ว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หลักเกณฑ์ส าคัญที่จะพิจารณาว่า
บุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่เสนอแนะปดย ศาสตราจารย์
สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-11 
 

1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะท าให้ตนล าบากหรือเสียผลประปยชน์ก็ตาม 
3. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบปดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้นปดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องแล้ว 
จากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอยกตัวอย่างบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรับค่าบ าเหน็จ

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ปดยบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้พิจารณา
แล้วว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม จึงปฏิเสธที่จะรับค่าบ าเหน็จในอัตราที่  
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดจากบริษัทประกันวินาศภัยไป นอกจากจะยอมเสียผลประปยชน์ที่จะได้จากค่าบ าเหน็จนั้น
แล้วก็ยังได้แจ้งให้ลูกค้า พนักงานของบริษัท และบริษัทด้านประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ทราบด้วย 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย์ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 

 

 
“ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ท างานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการท างาน ไม่เคยทุจริต คดปกง 

หรือแสวงหาผลประปยชน์ปดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หากบังเอิญท่านได้รู้ได้เห็น
มาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริต ท าการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ท าเอาหูไปนา 
เอาตาไปไร่ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริตและท าการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป ด้วยความเกรงใจหรือ
หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นและพฤติกรรมของเขาก็อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านปดยตรง แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามเดิม เช่นนี้ ท่าน
อาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริตดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้งๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่ านได้
พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระท าทุจริตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม” 

 
    
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2551) ได้เขียนยกย่องสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผู้ยึดมั่น

ในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ คือ ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ว่าเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายไทยที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญและเจริญรอยตาม ปดยในช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งเร่ิมก่อตั้งส านักงานทนายความ แม้ว่าส านักงานยัง
มีรายได้ไม่มากนักและต้องการรายได้มาค้ าจุนส านักงานก็ตาม แต่เมื่อมีลูกความซึ่งเป็นพ่อค้าที่จะน าเรือไปใช้ลักลอบ
ขนข้าวขายต่างประเทศมาจ้างท่านว่าความแก้ต่างให้ด้วยค่าจ้างที่สูง ท่านก็ไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธว่าความให้ เพราะเห็นว่า
การกระท าของลูกความที่ลักลอบขนข้าวไปต่างประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปล้นท้องประชาชนในยามท่ีบ้านเมือง  
ข้าวยากหมากแพง ทั้งที่ท่านเองเชื่อมั่นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่คิดว่าจะแก้ตกได้ไม่ยากนัก 

นอกจากหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช แล้ว พลต ารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ว่า 
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“ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์เป็นนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และ
อุดมการณ์ของวิชานิติศาสตร์ ไม่ยอมใช้ความเชื่อถือที่ผู้อ่ืนมอบให้และความช่ าชองทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประปยชน์ปดยมิชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย ความถูกต้อง และความยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่านั้น” 

การยกเอาค าว่าความสุจริตอย่างยิ่ง กับความถูกต้องและชอบธรรม มาเปรียบกันนั้น เพราะเหตุว่า ทั้งสองค า
มีน้ าหนักที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอย่างยิ่งถูกน ามาใช้ระหว่างผู้รับประกันภัยกับ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่หากว่า ผู้ประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถือได้ว่ามีความรู้
ความช านาญในเรื่องของการประกันวินาศภัย ได้ท าหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง อาชีพประกันภัยคงได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปดยไม่จ าต้องสังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้านิติบุคคลใด และ 
ไม่ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แม้กระนั้นก็ตาม นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลก็ควร
ปฏิบัติงานปดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกันกับนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อถือ
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัยดีขึ้น 

ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลนั้น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอยู่
ประมาณ 90 บริษัทจากจ านวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลทั้งหมด 743 บริษัท ซึ่งปดยนัยของสมาชิกภาพนั้น 
บริษัทสมาชิกควรที่จะผูกพันตนกับหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมนายหน้าฯ อยู่แล้ว ส่วนบริษัทนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ก็จ าเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณเดียวกัน  

คณะกรรมการของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
กิจการที่ได้รับมอบอ านาจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการให้คณะกรรมการเอง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงหลักจรรยาบรรณ  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-13 
 

เรื่องที่ 6.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
   
  
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิด ค่านิยม ระเบียบ
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
2. ความหมายของกฎหมาย  

ค าว่า “กฎหมาย” มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศได้ตราขึ้นไว้ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และบังคับบุคคล ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับปทษหรือต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ , พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันปดยสันติ ป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานอันได้แก่สิทธิทางการเมือง สิทธิในร่างกายและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู่ รวมตลอดทั้งการหาข้อยุติในข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการค้า นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยู่ว่า จะต้องเป็นกติกาที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ข้อตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมปดยทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะเจาะจง และจะต้องมีสภาพบังคับ  (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายข้างต้นทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมือในการใช้บังคับควบคุมบุคคลให้
ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติ และมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณนั้นต้องถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขัดต่อกฎหมายอาจไม่จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ และ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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“ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์เป็นนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และ
อุดมการณ์ของวิชานิติศาสตร์ ไม่ยอมใช้ความเชื่อถือที่ผู้อ่ืนมอบให้และความช่ าชองทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประปยชน์ปดยมิชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย ความถูกต้อง และความยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่านั้น” 

การยกเอาค าว่าความสุจริตอย่างยิ่ง กับความถูกต้องและชอบธรรม มาเปรียบกันนั้น เพราะเหตุว่า ทั้งสองค า
มีน้ าหนักที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอย่างยิ่งถูกน ามาใช้ระหว่างผู้รับประกันภัยกับ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่หากว่า ผู้ประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถือได้ว่ามีความรู้
ความช านาญในเรื่องของการประกันวินาศภัย ได้ท าหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง อาชีพประกันภัยคงได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปดยไม่จ าต้องสังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้านิติบุคคลใด และ 
ไม่ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แม้กระนั้นก็ตาม นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลก็ควร
ปฏิบัติงานปดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกันกับนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อถือ
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัยดีขึ้น 

ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลนั้น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอยู่
ประมาณ 90 บริษัทจากจ านวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลทั้งหมด 743 บริษัท ซึ่งปดยนัยของสมาชิกภาพนั้น 
บริษัทสมาชิกควรที่จะผูกพันตนกับหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมนายหน้าฯ อยู่แล้ว ส่วนบริษัทนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ก็จ าเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณเดียวกัน  

คณะกรรมการของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
กิจการที่ได้รับมอบอ านาจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการให้คณะกรรมการเอง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงหลักจรรยาบรรณ  
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เรื่องที่ 6.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
   
  
1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิด ค่านิยม ระเบียบ
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม 
 
2. ความหมายของกฎหมาย  

ค าว่า “กฎหมาย” มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศได้ตราขึ้นไว้ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และบังคับบุคคล ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับปทษหรือต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ , พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นท่ียอมรับนับถือกันก็ได้ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันปดยสันติ ป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานอันได้แก่สิทธิทางการเมือง สิทธิในร่างกายและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู่ รวมตลอดทั้งการหาข้อยุติในข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการค้า นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยู่ว่า จะต้องเป็นกติกาที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ข้อตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมปดยทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะเจาะจง และจะต้องมีสภาพบังคับ  (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายข้างต้นทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมือในการใช้บังคับควบคุมบุคคลให้
ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติ และมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณนั้นต้องถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขัดต่อกฎหมายอาจไม่จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ และ
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ยิ่งไปกว่านั้น การกระท าบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดจรรยาบรรณด้วยทั้งสองด้าน ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 73 บัญญัติว่า นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัท (ประกันวินาศภัย) ใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ในปัจจุบัน พบว่ามีพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังคงเข้าไปรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยอยู่และก็ได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญก็คือ เมื่อใบอนุญาตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วและผู้นั้นยังคงท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ บุคคลนั้นไม่ควรจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการ
ดังต่อไปนี้ (7) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
ค่าจ้างหรือค่าบ าเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ  

เป็นที่ทราบกันดีว่า (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันสูง (2) อัตราค่าบ าเหน็จมีการก าหนดไว้ชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าบ าเหน็จสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และ (4) มีนายหน้าประกันวินาศภัย
รับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระท าการผิดกฎหมาย แต่จะผิด
จรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการก าหนดเร่ืองจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้อย่างไร การเลี่ยงปดย 
การแปรรูปค่าบ าเหน็จส่วนที่เกินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ก็น่าจะเป็นการกระท าที่ไม่เปิดเผยปปร่งใสและผิดจรรยาบรรณ 
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับค่าบ าเหน็จส่วนที่เกิน แม้ไม่มีกฎหมายข้อใดระบุไว้ว่าเป็นการกระท าที่ผิด 
แต่ควรจะถือว่าผิดจรรยาบรรณ ด้วยเป็นการสนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  

กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใช้ทรัพยากร
ของบริษัทเพื่อประปยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้เวลางานของบริษัทไปในการซื้อขายหุ้นของตนเอง แม้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องผลประปยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณ หรือการที่พนักงาน
ใช้อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปในการถ่ายเอกสารเพื่อการเรียนของตนเอง 
เป็นต้น 

กรณีที่ 4: ผู้บริหารของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมทั้งพนักงานได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นปดย
องค์กรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้บริหารก็ออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ ปดยก าชับให้พนักงานอยู่
ร่วมการสัมมนาเพื่อให้ท ารายงานสรุปส่งบริษัทแทน เป็นต้น 

เหตุการณ์ที่มักถือกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประเภทนี้เกิดขึ้นในบริษัทบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะปดยผู้บริหารหรือ
พนักงานทั่วไปก็ตาม แบบอย่างของผู้บริหารจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรเป็นต้นแบบของการกระท าที่
ผิดจรรยาบรรณ  
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3. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ได้จัดท าตารางเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์ เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ าของมนุษย์ 
2 ไม่มีการลงปทษตามกฎหมายแต่ลงปทษปดยสังคม มีบทลงปทษที่ชัดเจน 
3 เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เป็นข้อบังคับจากสังคมที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่ก็ได้* 
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

5 เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท าเพราะเห็นว่าถูกต้อง 
และภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการต้องท าหรือต้องละเว้น  
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  

  *ดัดแปลงจากต้นฉบับซึ่งใช้ว่า เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 จากตารางที่ 6.1 อธิบายได้ว่า จรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ของมนุษย์ เพราะเป็นเร่ืองของจิตส านึก ความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการท าในสิ่งที่ถูกต้องและมีความภูมิใจ
ที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

ในขณะที่กฎหมายนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ าสุดของมนุษย์ที่สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ ากว่านั้น สังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มี
กฎหมายข้อใดบอกว่าผิดนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอย่างในเรื่องของการที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยรับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดนัน้ ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่านายหน้าประกนั
วินาศภัยผู้นั้นกระท าผิดกฎหมาย แต่การกระท านั้นเป็นการสนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย จึงเป็น เรื่องที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเช่นในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยในบริษัทหนึ่งรู้เห็นว่าเพื่อนพิมพ์รายชื่อที่อยู่ของลูกค้าของ
บริษัทเพื่อน าออกไปขายให้แก่บุคคลอื่น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นัน้เพิกเฉยเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนไว้ แน่นอนว่าการเพิกเฉยนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

การกระท าของผู้ที่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าการกระท านั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม
เป็นการกระท าของผู้ซึ่งขาดหิริปอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวต่อการท าชั่ว) อันเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งของ
การเป็นคนดี และนักบริหารที่ดี 
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ยิ่งไปกว่านั้น การกระท าบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดจรรยาบรรณด้วยทั้งสองด้าน ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 73 บัญญัติว่า นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัท (ประกันวินาศภัย) ใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

ในปัจจุบัน พบว่ามีพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังคงเข้าไปรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยอยู่และก็ได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญก็คือ เมื่อใบอนุญาตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วและผู้นั้นยังคงท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ บุคคลนั้นไม่ควรจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระท าการ
ดังต่อไปนี้ (7) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
ค่าจ้างหรือค่าบ าเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ  

เป็นที่ทราบกันดีว่า (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันสูง (2) อัตราค่าบ าเหน็จมีการก าหนดไว้ชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าบ าเหน็จสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และ (4) มีนายหน้าประกันวินาศภัย
รับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระท าการผิดกฎหมาย แต่จะผิด
จรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการก าหนดเร่ืองจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้อย่างไร การเลี่ยงปดย 
การแปรรูปค่าบ าเหน็จส่วนที่เกินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ก็น่าจะเป็นการกระท าที่ไม่เปิดเผยปปร่งใสและผิดจรรยาบรรณ 
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับค่าบ าเหน็จส่วนที่เกิน แม้ไม่มีกฎหมายข้อใดระบุไว้ว่าเป็นการกระท าที่ผิด 
แต่ควรจะถือว่าผิดจรรยาบรรณ ด้วยเป็นการสนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  

กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใช้ทรัพยากร
ของบริษัทเพื่อประปยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้เวลางานของบริษัทไปในการซื้อขายหุ้นของตนเอง แม้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องผลประปยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณ หรือการที่พนักงาน
ใช้อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปในการถ่ายเอกสารเพื่อการเรียนของตนเอง 
เป็นต้น 

กรณีที่ 4: ผู้บริหารของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมทั้งพนักงานได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นปดย
องค์กรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้บริหารก็ออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ ปดยก าชับให้พนักงานอยู่
ร่วมการสัมมนาเพื่อให้ท ารายงานสรุปส่งบริษัทแทน เป็นต้น 

เหตุการณ์ที่มักถือกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประเภทนี้เกิดขึ้นในบริษัทบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะปดยผู้บริหารหรือ
พนักงานทั่วไปก็ตาม แบบอย่างของผู้บริหารจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรเป็นต้นแบบของการกระท าที่
ผิดจรรยาบรรณ  
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-15 
 

3. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ได้จัดท าตารางเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์ เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ าของมนุษย์ 
2 ไม่มีการลงปทษตามกฎหมายแต่ลงปทษปดยสังคม มีบทลงปทษที่ชัดเจน 
3 เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เป็นข้อบังคับจากสังคมที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่ก็ได้* 
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

5 เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท าเพราะเห็นว่าถูกต้อง 
และภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการต้องท าหรือต้องละเว้น  
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

  

  *ดัดแปลงจากต้นฉบับซึ่งใช้ว่า เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 จากตารางที่ 6.1 อธิบายได้ว่า จรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ของมนุษย์ เพราะเป็นเร่ืองของจิตส านึก ความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อท าแล้วเป็นการท าในสิ่งที่ถูกต้องและมีความภูมิใจ
ที่ได้ท า อาจมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

ในขณะที่กฎหมายนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ าสุดของมนุษย์ที่สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ ากว่านั้น สังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน 
 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มี
กฎหมายข้อใดบอกว่าผิดนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอย่างในเรื่องของการที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยรับค่าบ าเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดนัน้ ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่านายหน้าประกนั
วินาศภัยผู้นั้นกระท าผิดกฎหมาย แต่การกระท านั้นเป็นการสนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย จึงเป็น เรื่องที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเช่นในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยในบริษัทหนึ่งรู้เห็นว่าเพื่อนพิมพ์รายชื่อที่อยู่ของลูกค้าของ
บริษัทเพื่อน าออกไปขายให้แก่บุคคลอื่น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นัน้เพิกเฉยเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนไว้ แน่นอนว่าการเพิกเฉยนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

การกระท าของผู้ที่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าการกระท านั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม
เป็นการกระท าของผู้ซึ่งขาดหิริปอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวต่อการท าชั่ว) อันเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งของ
การเป็นคนดี และนักบริหารที่ดี 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยในปัจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งดูจะไม่เพียงพอ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักจรรยาบรรณมาบังคับใช้ปดยให้มีบทลงปทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ
กฎหมาย ปดยเฉพาะส าหรับคณะกรรมการของนายหน้าประเภทนิติบุคคล  

ปดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันในการด าเนินธุรกิจของทุกฝ่ายดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาท  ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 ว่า “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ส าหรับใช้ในการรักษาและ
อ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตั วบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
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เรื่องที่ 6.3  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ปัจจุบันผู้ประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากต่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ
ปดยรวมของประเทศถูกก าหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องจัดให้มี “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จรรยาบรรณเป็นมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความส าคัญหลักสองประการ คือ ต่อตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณ เป็นข้อ
ผูกมัดทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพปดยอาศัยความผูกพันต่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพเป็นประกัน เพื่อให้จรรยาบรรณของ
แต่ละวิชาชีพมีผลบังคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แต่ละวงการวิชาชีพมักตั้งองค์กรหรือสมาคมขึ้นเพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบปดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุน
การกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ
ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และ 
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบ
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้  
6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  
 ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประปยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบปดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยท าประกันวินาศภัยอย่างตรงตามต้องการ อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ 
  ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจด้านการบริหารการเสี่ยงภัยและการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่
ผู้ซื้อจะได้รับผลประปยชน์ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้น และมี
รายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยในปัจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งดูจะไม่เพียงพอ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักจรรยาบรรณมาบังคับใช้ปดยให้มีบทลงปทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ
กฎหมาย ปดยเฉพาะส าหรับคณะกรรมการของนายหน้าประเภทนิติบุคคล  

ปดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันในการด าเนินธุรกิจของทุกฝ่ายดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาท  ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 ว่า “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ส าหรับใช้ในการรักษาและ
อ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตั วบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” 
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เรื่องที่ 6.3  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

ปัจจุบันผู้ประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากต่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ
ปดยรวมของประเทศถูกก าหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องจัดให้มี “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จรรยาบรรณเป็นมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความส าคัญหลักสองประการ คือ ต่อตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณ เป็นข้อ
ผูกมัดทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพปดยอาศัยความผูกพันต่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพเป็นประกัน เพื่อให้จรรยาบรรณของ
แต่ละวิชาชีพมีผลบังคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แต่ละวงการวิชาชีพมักตั้งองค์กรหรือสมาคมขึ้นเพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบปดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุน
การกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ
ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และ 
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบ
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้  
6) ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  
 ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประปยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบปดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยท าประกันวินาศภัยอย่างตรงตามต้องการ อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ 
  ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจด้านการบริหารการเสี่ยงภัยและการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่
ผู้ซื้อจะได้รับผลประปยชน์ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้น และมี
รายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

คนกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ให้ค าแนะน า และเสนอขายความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/
หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
 
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ปดย
ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอา
ประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า หรือหน้าที่ในการช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ก าหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ และ
เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบปดยไม่ชักช้า 
 ถ้านายหน้าประกันวินาศภัยให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่เป็นกลาง หรือไม่ถูกต้อง หรือเห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน 
ย่อมจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเสียปอกาสในการได้รับประปยชน์สูงสุด และในบางกรณี อาจมีผลประปยชน์ทับซ้อน
กับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับ ควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
และกฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประปยชน์ของทุกฝ่าย ปดยด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้เป็นไปตามกติกา 
เงื่อนไขของสัญญา ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 
3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ของธุรกิจโดยตลอด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ 3 เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รับการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภท ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทปดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่พึง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็น
ความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ทั้งในด้านความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์  
ประกันวินาศภัย รวมทั้ง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา 
(เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง  
 
 
 3 สามารถดูรายละเอียดค าว่า “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ได้ที่ www.sammachivonline.com/index.php/sammachiv--/item/16- 
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 การพัฒนาความรู้ความสามารถของนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น จะส่งผลให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยยังอาจสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอ่ืนๆ ปดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทักษะการพูดการน าเสนอ หรือในเร่ือง
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะท าให้นายหน้าประกันวินาศภัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน 
 
4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่ 
 บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท การที่
นายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
รวมทั้งไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตรงตามก าหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผย
เร่ืองนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย  
 
5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส 
 เพียงพอท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ 
 ปดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถท าประกันวินาศภัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
ความคุ้มครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องประกอบธุรกิจปดยมีระบบการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดีให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่ก ากับอยู่ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
6. ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิด 
 ความเข้าใจผิด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องส่งงาน
อย่างถ่องแท้ ปดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ความคุ้มครอง อัตราเบี้ย
ประกันภัย เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงออกที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน
ทั่วไป  
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6-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

คนกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการท าหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ให้ค าแนะน า และเสนอขายความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/
หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ าเสมอ 
 
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ปดย
ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอา
ประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า หรือหน้าที่ในการช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ก าหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ และ
เมื่อเกิดวินาศภัยข้ึนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบปดยไม่ชักช้า 
 ถ้านายหน้าประกันวินาศภัยให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่เป็นกลาง หรือไม่ถูกต้อง หรือเห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน 
ย่อมจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเสียปอกาสในการได้รับประปยชน์สูงสุด และในบางกรณี อาจมีผลประปยชน์ทับซ้อน
กับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ จึงจ าเป็นต้องมีการก ากับ ควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
และกฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประปยชน์ของทุกฝ่าย ปดยด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และให้เป็นไปตามกติกา 
เงื่อนไขของสัญญา ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 
3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ของธุรกิจโดยตลอด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ 3 เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้ รับการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภท ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทปดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่พึง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็น
ความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ทั้งในด้านความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์  
ประกันวินาศภัย รวมทั้ง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา 
(เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง  
 
 
 3 สามารถดูรายละเอียดค าว่า “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ได้ที่ www.sammachivonline.com/index.php/sammachiv--/item/16- 
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 การพัฒนาความรู้ความสามารถของนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอนั้น จะส่งผลให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยยังอาจสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอ่ืนๆ ปดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทักษะการพูดการน าเสนอ หรือในเร่ือง
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะท าให้นายหน้าประกันวินาศภัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน 
 
4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่ 
 บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท การที่
นายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
รวมทั้งไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตรงตามก าหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผย
เร่ืองนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย  
 
5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส 
 เพียงพอท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ 
 ปดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถท าประกันวินาศภัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
ความคุ้มครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องประกอบธุรกิจปดยมีระบบการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดีให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่ก ากับอยู่ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
6. ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิด 
 ความเข้าใจผิด 
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องส่งงาน
อย่างถ่องแท้ ปดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ความคุ้มครอง อัตราเบี้ย
ประกันภัย เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงออกที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน
ทั่วไป  
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6-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 6.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ เป็นหลักการที่ส าคัญที่ก าหนดขึ้นปดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการก ากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย
และเป็นข้อก าหนดที่นายหน้าประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537  

ปดยหลักการข้างต้น ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประปยชน์ของผู้เอาประกันภัย ปดยค านึงถึงหลักความซื่อตรง ความปปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมี
ความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น (กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย 
นิติบุคคล) และคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อประปยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ก าหนดว่า “ควรปฏิบัติ” ได้แก่  

1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 
 4 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
 5 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
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 1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุผลว่าลูกค้ามิได้เป็นผู้จัดการการประกันภัยด้วยตนเอง และนายหน้าประกันวินาศภัยก็
มิได้จัดการการประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของเงินเอง แต่เป็นการเข้ามาจัดการการประกันภัยในนามของ
ลูกค้า ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีกระบวนการจัดการการประกันภัยที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า  
 1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการการประกันภัย
ในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย ด้วยการปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อสัตย์ มีความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปดยไม่เอารัด  
เอาเปรียบ 
 1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น กรรมการนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการดูแลการ
บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประปยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ปดยหน้าที่ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
2)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประปยชน์ของลูกค้า (Duty of Loyalty)  
3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย และกฎระเบียบ (Duty of Obedience)  
4)  การปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยความจริง (Duty of Disclosure)  

 1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง 
ปปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เนื่องด้วย
พนักงานเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนั้น หากพนักงานมีความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวม  
 1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ ด้วยการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ  
 1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบปตให้กับประเทศชาติ 
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เรื่องที่ 6.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ เป็นหลักการที่ส าคัญที่ก าหนดขึ้นปดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการก ากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย
และเป็นข้อก าหนดที่นายหน้าประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537  

ปดยหลักการข้างต้น ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประปยชน์ของผู้เอาประกันภัย ปดยค านึงถึงหลักความซื่อตรง ความปปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมี
ความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น (กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย 
นิติบุคคล) และคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อประปยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ก าหนดว่า “ควรปฏิบัติ” ได้แก่  

1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 
 
 
 4 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
 5 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-21 
 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุผลว่าลูกค้ามิได้เป็นผู้จัดการการประกันภัยด้วยตนเอง และนายหน้าประกันวินาศภัยก็
มิได้จัดการการประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของเงินเอง แต่เป็นการเข้ามาจัดการการประกันภัยในนามของ
ลูกค้า ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีกระบวนการจัดการการประกันภัยที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า  
 1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการการประกันภัย
ในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย ด้วยการปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อสัตย์ มีความ 
เสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปดยไม่เอารัด  
เอาเปรียบ 
 1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น กรรมการนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการดูแลการ
บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประปยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ปดยหน้าที่ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
2)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประปยชน์ของลูกค้า (Duty of Loyalty)  
3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย และกฎระเบียบ (Duty of Obedience)  
4)  การปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยความจริง (Duty of Disclosure)  

 1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง 
ปปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เนื่องด้วย
พนักงานเป็นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนั้น หากพนักงานมีความรู้ความสามารถ ก็จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวม  
 1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ ด้วยการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ  
 1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบปตให้กับประเทศชาติ 
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 1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และไม่เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคู่ค้าเป็น  
ผู้เกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ 
 1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และประกอบ
ธุรกิจปดยตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม 
 1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้าง- 
สรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมดี ชุมชนดี ก็จะ
ส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่ งยืน กิจการเติบปต และส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเจริญเติบปตด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าเท่านั้น ส าหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง จะกล่าวถึงในคู่มือหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  2 (นว. 2) และ 3 (นว. 3) 
ต่อไป  
 
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการให้บริการ และด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า มิใช่เพียงการน าเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว ปดยงานหลักของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าในการให้บริการมี 2 งานหลัก ได้แก่ 1) การบริการด้านการตลาด (Marketing) และ  
2) การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน คือ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย 
  2.1.3  ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย  
  นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) สอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย หรือก่อนให้ค าแนะน าหรือท าสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะของลูกค้า เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ และประวัติความเสี่ยงภัย เป็นต้น 
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2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม 
และศึกษาค้นหาข้อมูลที่เป็นประปยชน์เพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ 

3) เข้าส ารวจภัยส าหรับธุรกิจ หรือลักษณะส่ิงปลูกสร้างบางประเภท ปดยประสานงานกับบริษัท
ประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจภัยเข้าส ารวจภัยให้แก่ลูกค้า และท าเป็นรายงาน
การส ารวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป  

4) ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกค้า เพื่อให้ความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท าการตลาดปดยค านึงถึงผลประปยชน์ของลูกค้า  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแต่ละประเภท ทั้งของบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน และของต่างบริษัทประกันวินาศภัย  

7) คัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน 

8) น าเสนอการเปรียบเทียบและอธิบายเงื่อนไขและข้อจ ากัดของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยให้
ลูกค้าเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ลูกค้าทราบปดยไม่ปกปิด และ
ต้องไม่มีผลประปยชน์แอบแฝง รวมถึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด  

9) ท าการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุมมิให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคล
ที่สามได้ และมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ปดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เก็บเป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการ
เปิดเผย และต่อใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2) ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ

ประกันภัย 
3) ไม่ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 

ส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) ไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้ท าประกันวินาศภัย 
5) ไม่เสนอขายด้วยการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอ่ืน 
6) ไม่ท าการปฆษณาเกินความจริง หรือปอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้ง 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และไม่เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคู่ค้าเป็น  
ผู้เกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ 
 1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และประกอบ
ธุรกิจปดยตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม 
 1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้าง- 
สรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมดี ชุมชนดี ก็จะ
ส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่ งยืน กิจการเติบปต และส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเจริญเติบปตด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าเท่านั้น ส าหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวข้อง จะกล่าวถึงในคู่มือหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  2 (นว. 2) และ 3 (นว. 3) 
ต่อไป  
 
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการให้บริการ และด าเนินการใดๆ เพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า มิใช่เพียงการน าเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว ปดยงานหลักของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าในการให้บริการมี 2 งานหลัก ได้แก่ 1) การบริการด้านการตลาด (Marketing) และ  
2) การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน คือ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย 
  2.1.3  ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
  รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย  
  นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) สอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย หรือก่อนให้ค าแนะน าหรือท าสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะของลูกค้า เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ และประวัติความเสี่ยงภัย เป็นต้น 
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2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ถ้ามีข้อสงสัยควรสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม 
และศึกษาค้นหาข้อมูลที่เป็นประปยชน์เพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ 

3) เข้าส ารวจภัยส าหรับธุรกิจ หรือลักษณะสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ปดยประสานงานกับบริษัท
ประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจภัยเข้าส ารวจภัยให้แก่ลูกค้า และท าเป็นรายงาน
การส ารวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป  

4) ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกค้า เพื่อให้ความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และท าการตลาดปดยค านึงถึงผลประปยชน์ของลูกค้า  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแต่ละประเภท ทั้งของบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน และของต่างบริษัทประกันวินาศภัย  

7) คัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน 

8) น าเสนอการเปรียบเทียบและอธิบายเงื่อนไขและข้อจ ากัดของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยให้
ลูกค้าเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ลูกค้าทราบปดยไม่ปกปิด และ
ต้องไม่มีผลประปยชน์แอบแฝง รวมถึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด  

9) ท าการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุมมิให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคล
ที่สามได้ และมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ปดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เก็บเป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการ
เปิดเผย และต่อใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
2) ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการ

ประกันภัย 
3) ไม่ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 

ส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) ไม่เสนอลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้ท าประกันวินาศภัย 
5) ไม่เสนอขายด้วยการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอ่ืน 
6) ไม่ท าการปฆษณาเกินความจริง หรือปอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญแห่ง

กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย6 
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ

เสนอขาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจน แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อนายหน้าประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  ท าการเสนอขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ส าหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยปดยความยินยอมของลูกค้าที่ได้รับการนัดหมาย และห้ามเสนอขายกับลูกค้าที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือลูกค้าที่ส านักงานแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลา
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากส านักงาน แล้วแต่กรณี 

(3)  อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายปดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น พร้อมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย และค าเตือนให้ผู้มุ่งหวัง
ศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  แนะน าให้ลูกค้าท าประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย  

(5)  ออกเลขที่อ้างอิงหรือเอกสารอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิ
ประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

(6)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องแสดงหนังสือมอบ
อ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกัน
วินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ลูกค้า 

(7)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า  หรือให้
ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า  ปดยวิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจน
และไม่ชักน าในทางที่ผิด 

(8)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย และต้องมั่นใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า 
 
 
 

6 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-25 
 

(9)  น าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยปดยทันที และต้องมี
นปยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อผลประปยชน์ของลูกค้า เช่น มีการแยกบัญชี
ของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เป็นต้น 

8) การเสนอขายผ่านทางสื่อปฆษณา7  
(1)  ออกแบบข้อความที่ปฆษณาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม และไม่เป็นเท็จหรือ

เกินความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและต้องระบุอย่างชัดเจน
เก่ียวกับผลประปยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ปดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 

(2)  ระบุให้มีการแถลงสุขภาพให้ชัดเจนในใบค าขอเอาประกันภัย ในกรณีมีการปฆษณาระบุ
ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” และหากต้องมีการแถลงสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(3)  ระบุแหล่งที่มาของรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการอ้างอิง และไม่ตัดทอน
ข้อมูล จนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญและต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบได้  

(4)  ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียดในสื่อปฆษณาให้มี
ความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน และควรระบุค าเตือนปดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน หากเป็นสื่อ
ปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง ค าเตือน และค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ในสื่อปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง 
  2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

2) ขอค ายืนยันจากลูกค้าอีกครั้ง ปดยการปทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
ซึ่งต้องกระท าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า และกระท าด้วยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจ้งเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ให้ลูกค้าทราบด้วย ส าหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ และการเสนอขายปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

 
 
 

 7 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อปฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย6 
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ

เสนอขาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจน แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อนายหน้าประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  ท าการเสนอขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ส าหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยปดยความยินยอมของลูกค้าที่ได้รับการนัดหมาย และห้ามเสนอขายกับลูกค้าที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือลูกค้าที่ส านักงานแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลา
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากส านักงาน แล้วแต่กรณี 

(3)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายปดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น พร้อมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย และค าเตือนให้ผู้มุ่งหวัง
ศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

(4)  แนะน าให้ลูกค้าท าประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย  

(5)  ออกเลขที่อ้างอิงหรือเอกสารอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิ
ประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

(6)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องแสดงหนังสือมอบ
อ านาจให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกัน
วินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ลูกค้า 

(7)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า  หรือให้
ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า  ปดยวิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจน
และไม่ชักน าในทางที่ผิด 

(8)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย และต้องมั่นใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า 
 
 
 

6 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-25 
 

(9)  น าส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยปดยทันที และต้องมี
นปยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อผลประปยชน์ของลูกค้า เช่น มีการแยกบัญชี
ของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เป็นต้น 

8) การเสนอขายผ่านทางสื่อปฆษณา7  
(1)  ออกแบบข้อความที่ปฆษณาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม และไม่เป็นเท็จหรือ

เกินความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและต้องระบุอย่างชัดเจน
เก่ียวกับผลประปยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ปดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 

(2)  ระบุให้มีการแถลงสุขภาพให้ชัดเจนในใบค าขอเอาประกันภัย ในกรณีมีการปฆษณาระบุ
ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” และหากต้องมีการแถลงสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 

(3)  ระบุแหล่งที่มาของรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการอ้างอิง และไม่ตัดทอน
ข้อมูล จนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญและต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบได้  

(4)  ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียดในสื่อปฆษณาให้มี
ความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน และควรระบุค าเตือนปดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน หากเป็นสื่อ
ปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง ค าเตือน และค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ในสื่อปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง 
  2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

2) ขอค ายืนยันจากลูกค้าอีกครั้ง ปดยการปทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
ซึ่งต้องกระท าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า และกระท าด้วยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจ้งเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ให้ลูกค้าทราบด้วย ส าหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ และการเสนอขายปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

 
 
 

 7 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อปฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5) ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเง่ือนไขความคุ้มครอง  
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากมีข้อมูลต้องแก้ไขต้องรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการแก้ไขด้วย 

6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า หรือผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิก เมื่อได้ด าเนินการ

ส่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรอง พร้อมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินที่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้ าที่ที่ก าหนดภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุต่อผู้เอา
ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกค้าในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องตรวจสอบความเหมาะสมความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อท าการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  พร้อมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติความเสียหายของลูกค้า (ถ้ามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย 

2)  ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกรมธรรม์
ประกันภัย 

3) ประสานงานขอข้อมูลความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยน -
แปลงที่มีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยกับลูกค้า เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไข ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ และพิจารณาเก่ียวกับความ
คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นใหม่ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ 

5) จัดส่งใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และจัดท าสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถ้ามี) พร้อมติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดในใบเตือนต่ออายุ แนะน า และรับฟังความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยในด้านการ
ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย ปดยเฉพาะในเร่ืองการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย 
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2) มีการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือบุคคล 
ภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม ปปร่งใส ใส่ใจ และด าเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการประสานงาน
แก้ไข และการติดต่อกลับไปยังลูกค้า 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  

4) น าข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยู่เสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกค้าให้ค าแนะน า 

5) ให้ความส าคัญกับผลประปยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประปยชน์ของตนเองทุกครั้ง และให้ 
บริการด้วยความเต็มใจปดยไม่หวังผลประปยชน์ใดๆ  

6) ให้รางวัลพนักงานที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดี มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

7) ให้ปอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะบริการ
ผู้เอาประกันภัยได้เป็นอย่างดี และต้องมีการทบทวนการท างานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา  
 2.2 การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) จัดท ารายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

3)  แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบปดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประปยชน์
ให้แก่ลูกค้า 

4) จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้รับประปยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประปยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ควรจะได้รับ ด้วยการอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประปยชน์ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ 

6) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในการต้องเตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อลูกค้า 
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5) ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง  
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากมีข้อมูลต้องแก้ไขต้องรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการแก้ไขด้วย 

6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า 
7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า หรือผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิก เมื่อได้ด าเนินการ

ส่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรอง พร้อมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินที่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้ าที่ที่ก าหนดภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุต่อผู้เอา
ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกค้าในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องตรวจสอบความเหมาะสมความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อท าการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 
  2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ต่อลูกค้า ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  พร้อมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติความเสียหายของลูกค้า (ถ้ามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย 

2)  ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่ เปลี่ยนแปลงไปจากกรมธรรม์
ประกันภัย 

3) ประสานงานขอข้อมูลความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยน -
แปลงที่มีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยกับลูกค้า เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไข ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ และพิจารณาเก่ียวกับความ
คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นใหม่ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ 

5) จัดส่งใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และจัดท าสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถ้ามี) พร้อมติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดในใบเตือนต่ออายุ แนะน า และรับฟังความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยในด้านการ
ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย ปดยเฉพาะในเร่ืองการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย 
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2) มีการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือบุคคล 
ภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม ปปร่งใส ใส่ใจ และด าเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการประสานงาน
แก้ไข และการติดต่อกลับไปยังลูกค้า 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย  

4) น าข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยู่เสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกค้าให้ค าแนะน า 

5) ให้ความส าคัญกับผลประปยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประปยชน์ของตนเองทุกครั้ง และให้ 
บริการด้วยความเต็มใจปดยไม่หวังผลประปยชน์ใดๆ  

6) ให้รางวัลพนักงานที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดี มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

7) ให้ปอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะบริการ
ผู้เอาประกันภัยได้เป็นอย่างดี และต้องมีการทบทวนการท างานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา  
 2.2 การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้  

1) จัดท ารายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) จัดท าทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจ านวนสถิติและประวัติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

3)  แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบปดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประปยชน์
ให้แก่ลูกค้า 

4) จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้รับประปยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประปยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ควรจะได้รับ ด้วยการอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประปยชน์ต่างๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ 

6) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในการต้องเตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ค าแนะน าและอธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อลูกค้า 
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7) เข้าเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนแทนลูกค้า แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรท าบันทึกการตกลง
ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

8) เข้ามาให้ค าแนะน า ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาปตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอา
ประกันภัย 

9) จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสาร หรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประปยชน์ในการค้นหา จัดท าสถิติ 
การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

10) ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ปปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อลูกค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 6.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

ปดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) นั้น จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 
(นว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีการหาลูกค้า (Soliciting Clients)  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: นายธงชาติซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่กับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด มานานหลายปี แต่ต้องการจะออกจากบริษัทเดิมไปเปิดบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยของตนเองบ้าง ในขณะที่
นายธงชาติยังไม่ได้ลาออกจากบริษัทเดิมนั้น นายธงชาติได้ค่อยๆ ชักชวนลูกค้าของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่
ตนท างานอยู่ ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายธงชาติ ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ไม่จงรักภักดีและไม่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง 
เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด และในกรณีที่มีการกระท าความผิดชัดเจน 
เช่น จัดท าเอกสารรายชื่อลูกค้าเก็บไว้เอง นายธงชาติอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได้ในข้อหายักยอกทรัพย์สินของบริษัท 
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากนายธงชาติอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท การกระท าของนายธงชาติถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
หน้าที่ที่ได้รับอ านาจมาจากผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ 
 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาพินิจพิจารณาก็คือ ในขณะที่ นาย 
ธงชาติชักชวนลูกค้านั้น นายธงชาติใช้เวลาท างานของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด หรือไม่ ค าว่า “เวลา
ท างาน” คงต้องกินความไปมากกว่าเวลาเปิดท าการของบริษัท เช่น 08.30–17.00 น. แต่เป็นเวลาที่นายธงชาติท างาน
เป็นพนักงานอยู่ ตราบใดที่นายธงชาติยังเป็นพนักงานของบริษัท นายธงชาติมีหน้าที่ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทและเพื่อผลประปยชน์ของบริษัทเท่านั้น  
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7) เข้าเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนแทนลูกค้า แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรท าบันทึกการตกลง
ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าท่ีแจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

8) เข้ามาให้ค าแนะน า ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวข้องในการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาปตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอา
ประกันภัย 

9) จัดท าบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสาร หรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประปยชน์ในการค้นหา จัดท าสถิติ 
การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

10) ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ปปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อลูกค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 6.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

ปดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) นั้น จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 
(นว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีการหาลูกค้า (Soliciting Clients)  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: นายธงชาติซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท างานอยู่กับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด มานานหลายปี แต่ต้องการจะออกจากบริษัทเดิมไปเปิดบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยของตนเองบ้าง ในขณะที่
นายธงชาติยังไม่ได้ลาออกจากบริษัทเดิมนั้น นายธงชาติได้ค่อยๆ ชักชวนลูกค้าของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่
ตนท างานอยู่ ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายธงชาติ ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ไม่จงรักภักดีและไม่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง 
เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด และในกรณีที่มีการกระท าความผิดชัดเจน 
เช่น จัดท าเอกสารรายชื่อลูกค้าเก็บไว้เอง นายธงชาติอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได้ในข้อหายักยอกทรัพย์สินของบริษัท 
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากนายธงชาติอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท การกระท าของนายธงชาติถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
หน้าที่ที่ได้รับอ านาจมาจากผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) กล่าวคือ เป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ 
 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาพินิจพิจารณาก็คือ ในขณะที่ นาย 
ธงชาติชักชวนลูกค้านั้น นายธงชาติใช้เวลาท างานของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด หรือไม่ ค าว่า “เวลา
ท างาน” คงต้องกินความไปมากกว่าเวลาเปิดท าการของบริษัท เช่น 08.30–17.00 น. แต่เป็นเวลาที่นายธงชาติท างาน
เป็นพนักงานอยู่ ตราบใดที่นายธงชาติยังเป็นพนักงานของบริษัท นายธงชาติมีหน้าที่ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทและเพื่อผลประปยชน์ของบริษัทเท่านั้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายธงชาติต้องไม่ชักชวนลูกค้าออกไปท าประกันภัยกับบริษัทอื่น ตราบที่นายธงชาติเป็น
พนักงานของบริษัท เพราะเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายด้วย  

 
กรณีศึกษาที่ 2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: กรรมการบริหารของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด สามรายร่วมกันออกไปตั้งบริษัทใหม่ 
ปดยที่กรรมการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการว่างจ้างซึ่งสัญญาว่าจ้างมีเงื่อนไขประเภทห้ามประกอบการแข่งขันกับนายจ้าง
ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ นอกจากกรรมการสามรายนี้แล้วก็ยังมีพนักงานออกไปร่วมงานด้วย นายสมศักดิ์ อดีตผู้อ านวยการ
และกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้ด้วย 
นายสมศักดิ์ไปชักชวนนายชัยยศด้วยเห็นว่า นายชัยยศซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเดิมนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัทและลูกค้ารายบุคคล ปดยเสนอให้นายชัยยศไปเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ 
บริษัทใหม่ นายชัยยศเห็นว่าตนได้รับต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และงานก็ตรงกับความถนัดอยู่แล้ว จึงตอบตกลง
และลาออกไปท างานกับบริษัทใหม่ เมื่อเร่ิมงานนายชัยยศก็เร่ิมท าการติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้า
ประกันภัย จ ากัด ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ทันที 

ประเด็นปัญหา: 
1. นายชัยยศไม่ได้ท าผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด เพราะนายชัยยศมีความรู้ความสามารถ การที่จะเป็น

ผู้ที่บริษัทใหม่ หรือการที่บริษัทอ่ืนๆ จะสนใจว่าจ้างไปท างานด้วยนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ไม่ว่านายสมศักดิ์จะเป็นผู้
มาติดต่อหรือไม่ นายชัยยศก็อาจจะออกไปอยู่บริษัทใดก็ได้ และนายชัยยศก็ไม่ได้มีสัญญาประเภทห้ามแข่งขันกันทาง
การค้าเหมือนเช่นกรรมการและผู้บริหาร แม้ว่านายชัยยศมาติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด หลังจากที่เขาไปท างานกับบริษัทใหม่แล้วก็มิได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ  

2. นายสมศักดิ์กระท าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่
นายหน้าประกันภัย จ ากัด และมีสัญญาที่มีเงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด 
ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันปดยตรงก็ตาม และการจ้างนายชัยยศมาท างาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างนายชัยยศมาเป็นตัวแทนซึ่งกระท าการในนามของบริษัทใหม่ ซึ่งก่อตั้งปดยกรรมการที่มีเงื่อนไข 
ข้อนี้ ดังนั้นเร่ืองนี้จึงเป็นเร่ืองของการขัดแย้งทางผลประปยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายสมศักดิ์ต้องไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทเดิม และต้องไม่ว่าจ้าง
พนักงานบริษัทเดิมมาเป็นพนักงานเพื่อกระท าการในนามบริษัทใหม่ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดแย้งของ
ผลประปยชน์ 

 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-31 
 

กรณีศึกษาที่ 3 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: ธนาคารดีเด่น จ ากัด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล 
ปดยมีนายเอกชัยเป็นผู้จัดการสาขา และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายเอกชัยได้รับนปยบายมาจาก
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารดีเด่น จ ากัด ให้แนะน านายสุวิทย์ซึ่งเป็นลูกค้าเงินกู้มาท าประกันอัคคีภัยกับบริษัท 
ยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ดีเด่น จ ากัด นายเอกชัยจึงแจ้งกับนายสุวิทย์ว่า
หากอยากได้เงินกู้จากธนาคารดีเด่น จ ากัด ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ
ต้องเป็นความคุ้มครองที่ธนาคารดีเด่น จ ากัด และบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คัดเลือกไว้ให้อยู่แล้ว ปดย
นายสุวิทย์ไม่มีสิทธิไปท าประกันภัยกับที่อื่น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายเอกชัย ผู้จัดการสาขาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย ปอกาส 
ในการได้รับประปยชน์สูงสุด และมีผลประปยชน์ทับซ้อนกับบริษัทประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายเอกชัยควรต้องบอกกับนายสุวิทย์ให้สามารถน าความคุ้มครองของบริษัทประกัน
วินาศภัยอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพื่อนายเอกชัยจะได้น าข้อเสนอข้อมูลแก่บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หาก
ความคุ้มครองของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนดีกว่า บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ควรออกแบบความ
คุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมแก่นายสุวิทย์ ถ้าบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้ว ก็ให้
คัดเลือกความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นายสุวิทย์ พร้อมกันนี้ นายเอกชัย ผู้จัดการ
ธนาคาร ควรให้ค าแนะน าและจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับนายสุวิทย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งก่อน และหลังการขายประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับนายสมชายซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย หลังจากท าประกันภัยไปแล้ว นายสมชายไม่เคยมาให้บริการ หรือให้ค าแนะน าใดๆ เลย นางสมหญิง
ต้องด าเนินการเองทั้งหมด นางสมหญิงจึงน าเร่ืองนี้มาเล่าให้นายสมปองเพื่อนของตนซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ด้วย นายสมปองได้แนะน าให้นางสมหญิงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม  และมาท ากับตนเอง ซึ่งตนเองจะ
ให้บริการอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายสมปองผิดจรรยาบรรณ และผิดกฎหมาย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และเป็นผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียประปยชน์จากการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนก าหนดและครบตามสัญญาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   382 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายธงชาติต้องไม่ชักชวนลูกค้าออกไปท าประกันภัยกับบริษัทอื่น ตราบที่นายธงชาติเป็น
พนักงานของบริษัท เพราะเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายด้วย  

 
กรณีศึกษาที่ 2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ 

ความเป็นมา: กรรมการบริหารของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด สามรายร่วมกันออกไปตั้งบริษัทใหม่ 
ปดยที่กรรมการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการว่างจ้างซึ่งสัญญาว่าจ้างมีเงื่อนไขประเภทห้ามประกอบการแข่งขันกับนายจ้าง
ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ นอกจากกรรมการสามรายนี้แล้วก็ยังมีพนักงานออกไปร่วมงานด้วย นายสมศักดิ์ อดีตผู้อ านวยการ
และกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้ด้วย 
นายสมศักดิ์ไปชักชวนนายชัยยศด้วยเห็นว่า นายชัยยศซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเดิมนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัทและลูกค้ารายบุคคล ปดยเสนอให้นายชัยยศไปเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ 
บริษัทใหม่ นายชัยยศเห็นว่าตนได้รับต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และงานก็ตรงกับความถนัดอยู่แล้ว จึงตอบตกลง
และลาออกไปท างานกับบริษัทใหม่ เมื่อเร่ิมงานนายชัยยศก็เร่ิมท าการติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้า
ประกันภัย จ ากัด ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ทันที 

ประเด็นปัญหา: 
1. นายชัยยศไม่ได้ท าผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด เพราะนายชัยยศมีความรู้ความสามารถ การที่จะเป็น

ผู้ที่บริษัทใหม่ หรือการที่บริษัทอ่ืนๆ จะสนใจว่าจ้างไปท างานด้วยนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ไม่ว่านายสมศักดิ์จะเป็นผู้
มาติดต่อหรือไม่ นายชัยยศก็อาจจะออกไปอยู่บริษัทใดก็ได้ และนายชัยยศก็ไม่ได้มีสัญญาประเภทห้ามแข่งขันกันทาง
การค้าเหมือนเช่นกรรมการและผู้บริหาร แม้ว่านายชัยยศมาติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย 
จ ากัด หลังจากที่เขาไปท างานกับบริษัทใหม่แล้วก็มิได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ  

2. นายสมศักดิ์กระท าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์เคยเป็นกรรมการของบริษัทยิ่งใหญ่
นายหน้าประกันภัย จ ากัด และมีสัญญาที่มีเงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จ ากัด 
ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันปดยตรงก็ตาม และการจ้างนายชัยยศมาท างาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างนายชัยยศมาเป็นตัวแทนซึ่งกระท าการในนามของบริษัทใหม่ ซึ่งก่อตั้งปดยกรรมการที่มีเงื่อนไข 
ข้อนี้ ดังนั้นเร่ืองนี้จึงเป็นเร่ืองของการขัดแย้งทางผลประปยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายสมศักดิ์ต้องไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทเดิม และต้องไม่ว่าจ้าง
พนักงานบริษัทเดิมมาเป็นพนักงานเพื่อกระท าการในนามบริษัทใหม่ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดแย้งของ
ผลประปยชน์ 
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กรณีศึกษาที่ 3 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: ธนาคารดีเด่น จ ากัด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล 
ปดยมีนายเอกชัยเป็นผู้จัดการสาขา และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นายเอกชัยได้รับนปยบายมาจาก
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารดีเด่น จ ากัด ให้แนะน านายสุวิทย์ซึ่งเป็นลูกค้าเงินกู้มาท าประกันอัคคีภัยกับบริษัท 
ยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ดีเด่น จ ากัด นายเอกชัยจึงแจ้งกับนายสุวิทย์ว่า
หากอยากได้เงินกู้จากธนาคารดีเด่น จ ากัด ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ
ต้องเป็นความคุ้มครองที่ธนาคารดีเด่น จ ากัด และบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คัดเลือกไว้ให้อยู่แล้ว ปดย
นายสุวิทย์ไม่มีสิทธิไปท าประกันภัยกับที่อื่น 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายเอกชัย ผู้จัดการสาขาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย ปอกาส 
ในการได้รับประปยชน์สูงสุด และมีผลประปยชน์ทับซ้อนกับบริษัทประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายเอกชัยควรต้องบอกกับนายสุวิทย์ให้สามารถน าความคุ้มครองของบริษัทประกัน
วินาศภัยอ่ืนมาเปรียบเทียบ เพื่อนายเอกชัยจะได้น าข้อเสนอข้อมูลแก่บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หาก
ความคุ้มครองของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนดีกว่า บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ควรออกแบบความ
คุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมแก่นายสุวิทย์ ถ้าบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้ว ก็ให้
คัดเลือกความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นายสุวิทย์ พร้อมกันนี้ นายเอกชัย ผู้จัดการ
ธนาคาร ควรให้ค าแนะน าและจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับนายสุวิทย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งก่อน และหลังการขายประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

ความเป็นมา: นางสมหญิงซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับนายสมชายซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย หลังจากท าประกันภัยไปแล้ว นายสมชายไม่เคยมาให้บริการ หรือให้ค าแนะน าใดๆ เลย นางสมหญิง
ต้องด าเนินการเองทั้งหมด นางสมหญิงจึงน าเร่ืองนี้มาเล่าให้นายสมปองเพื่อนของตนซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ด้วย นายสมปองได้แนะน าให้นางสมหญิงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิม  และมาท ากับตนเอง ซึ่งตนเองจะ
ให้บริการอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายสมปองผิดจรรยาบรรณ และผิดกฎหมาย ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และเป็นผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียประปยชน์จากการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนก าหนดและครบตามสัญญาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
อ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่8 และต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ ไม่ปฏิบัติการใดๆ เพื่อประปยชน์ของตนเองมากกว่าประปยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
อ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่8 และต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ ไม่ปฏิบัติการใดๆ เพื่อประปยชน์ของตนเองมากกว่าประปยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-33 
 

บรรณานุกรม 
 
 
กรุงเทพประกันชีวิต. (ม.ป.พ.). อาชีพของคนมีฝัน. ปรัชญา และ ทัศนคติ ที่น ามาแห่งความเช่ือถือและศรัทธา. กรุงเทพฯ: 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน). 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน). (2560). เรื่อง จรรยาบรรณ. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2560, จาก http://www.bangkokin 

surance.com/company/ethics 
กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตย์เสถียร. (2546). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย. ทบวงมหาวิทยาลัย.  
เกี่ยวกับกฎหมาย ปลกของคนรักกฎหมาย . (2560). เรื่อง ความหมายของกฎหมาย. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก 

https://sites.google.com/site/popkanyalak/kdhmay-khux-xari-2  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2560). ถาม-ตอบ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย . สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.oic.or.th/en/consumer/ 
question. 

จินตนา บุญบงการ. (2551). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ. (2554). บทบาทของคนกลางประกันภัย. วารสารประกันภัย, ปีที่ 4 เล่มที่ 3 ฉบับที่ 15, ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2555). หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555. 
ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล. (2558). เอกสารประกอบการฝึกอบรม NL 909 เรื่อง จรรยาบรรณส าหรับนักประกันภัยไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันประกันภัยไทย 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2551). คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: ส านักงาน ก.พ. 
ป้องภพ ทฤษฎิคุณ. (2560). คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต บทที่ 6 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล . ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2561, จาก http://www.oic. 
or./sites/default/files/content/85945/ephim4.pdf  

พระราชด ารัสในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ช้ันเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 วันที่ 2 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2524. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560 จาก http://www.openbase.in.th>wiki>index.php 

พระราชด ารัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 . สืบค้นเมื่อ 20 
กันยายน 2560, จาก http://www.chaoprayanew.com 

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (ม.ป.ป.). จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, จาก http://www.set.or.th  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2560, จาก http://www.royin.go.th/ 

dictionary/ 
ราชบัณฑิตยสภา. (2560). พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (พิมพ์ครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
ลิขิต ธีรเวคิน. (2549). กฎหมายและจริยธรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก http://www.mgronline.com 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   385 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

6-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (2561). เรื่อง ความหมายของจรรยาบรรณ. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n7-4.html  

สภาฝึกวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต. (2542). LUTC601 จรรยาบรรณ. กรุงเทพฯ: สถาบันประกันภัยไทย. 
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2559). จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันภัย. กรุงเทพฯ.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2551). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ.  

  . (2551). จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย. กรุงเทพฯ.  
  . (2556). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556. 
กรุงเทพฯ.  

   . (2560). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์. (2547). คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 บทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ. กรุงเทพฯ.  

ปอฬาร จันทร์ค า. (2559). จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. 

IAIS. (2560). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ  1 ธันวาคม 2560, จาก http://iaisweb.org.International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS). 

Thai Cadet. (2560). เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม . สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก http://www.thaicadet.org/ 
Ethics/Ethical.html. 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 

 
ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 5, บทที่ 6 

��1_edit NT_388page.indd   386 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

6-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (2561). เรื่อง ความหมายของจรรยาบรรณ. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก 
http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n7-4.html  

สภาฝึกวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต. (2542). LUTC601 จรรยาบรรณ. กรุงเทพฯ: สถาบันประกันภัยไทย. 
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2559). จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันภัย. กรุงเทพฯ.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2551). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ.  

  . (2551). จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย. กรุงเทพฯ.  
  . (2556). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556. 
กรุงเทพฯ.  

   . (2560). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์. (2547). คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 บทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ. กรุงเทพฯ.  

ปอฬาร จันทร์ค า. (2559). จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. 

IAIS. (2560). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ  1 ธันวาคม 2560, จาก http://iaisweb.org.International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS). 

Thai Cadet. (2560). เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม . สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2560, จาก http://www.thaicadet.org/ 
Ethics/Ethical.html. 

 
 
 

รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 

 
ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 5, บทที่ 6 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 

 
ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 5, บทที่ 6 

��1_edit NT_388page.indd   387 2/28/2563 BE   9:13 PM



 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
ชื่อ   อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ   ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง  ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 6 
 
 

 
 

 
 
ชื่อ   อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ   ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
  M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 5, บทที่ 6 
 
 

 

 
 
ชื่อ   อาจารย์สุทิน เกษมสุข  
วุฒิ  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 RFC., International Association of Registered Financial Consultant 
 ALMI., Life Office Management Association 
ต าแหน่ง ผู้จัดการสถาบันประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 6 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
ชื่อ   อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ   ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง  ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 6 
 
 

 
 

 
 
ชื่อ   อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ   ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
  M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 5, บทที่ 6 
 
 

 

 
 
ชื่อ   อาจารย์สุทิน เกษมสุข  
วุฒิ  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 RFC., International Association of Registered Financial Consultant 
 ALMI., Life Office Management Association 
ต าแหน่ง ผู้จัดการสถาบันประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 6 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd   388 2/28/2563 BE   9:13 PM




