สารเลขาธิการ

คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงาน

สาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย
นว. 1

คณะกรรมการกลุ่มผลิต
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์อุทยั วรรณ จรุงวิภู
อาจารย์นพดล สันติภากรณ์
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร
อาจารย์ววิ ัฒน์ชัย อมรกุล
อาจารย์เกรียง หยกนา้ เงิน
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์
นางสาววีนา เขาแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการและบรรณาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ร่วมผลิต
อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา
อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ
อาจารย์งามตา เขมะจิโต
อาจารย์ดวงดาว วิจักขณ์จารุ
อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ
อาจารย์สุทิน เกษมสุข
อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล
อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
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คํานํา

(3)

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทําการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอตออายุใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย
ในการพั ฒนาคูมื อปฏิ บั ติง านสํา หรับ นายหนา ประกั น วิน าศภั ย มหาวิ ท ยาลั ยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชไดจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุมผลิต ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในวิชาชีพ จํานวน 9 ทาน รวมถึง
ผูรวมผลิตภายนอกอีก 8 ทาน มาเปนผูเขียนเนื้อหาตามความรูความชํานาญในแตละดาน จากนั้นไดมีการสงงานให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสํานักงาน คปภ. แตงตั้งอีกจํานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหเนื้อหาของคูมือดังกลาวถูกตองและสมบูรณมากขึ้น
คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุม ผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้
คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย
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กิตติกรรมประกาศ

การจั ดทํ าคู มื อปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บนายหน าประกั นวิ นาศภั ยครั้ งนี้ สํ าเร็ จได ด วยความร วมมื ออย างดี ยิ่ งจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานั กงานคณะกรรมการกํา กับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี
คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 71/2560)
ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
ประธานคณะทํางาน
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
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวติ และที่ปรึกษาการเงิน หรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือผูแทน
คณะทํางาน
ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน
คณะทํางาน
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
คณะทํางาน
นางกรีทิพย มงคลชัยอรัญญา
คณะทํางาน
นายเรืองวิทย นันทาภิวัฒน
คณะทํางาน
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์
คณะทํางาน
นายอานนท โอภาสพิมลธรรม
คณะทํางาน
นายวัฒนา วงศวิเศษนพคุณ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานชองทางการจําหนาย
คณะทํางาน
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สารบัญ
ค้าน้า
กิตติกรรมประกาศ

หน้า
(3)
(4)

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-1

เรื่องที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.2 หลักพืนฐานของการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.3 บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 1.5 กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

บทที่ 2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.2 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.3 กฎหมายส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.4 ลักษณะส้าคัญของสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.5 การเกิดและการสินสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
เรื่องที่ 2.6 รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

1-4
1-11
1-17
1-20
1-36
1-45

2-1
2-6
2-12
2-37
2-66
2-73
2-84
87
2-89
92
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บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกีย่ วกับบุคคล 3-1
บทที
บทที่ 3่ 3เรืผลิ่อผลิ
ตภัต่ 3.1
ภัณณฑ์ความรู
ฑ์ปประกั
ประกั
ระกั
นาศภั
าศภั
ย: -การประกั
นนนภัภัภัยยรถยนต์
ยรถยนต์
รถยนต์และการประกั
และการประกั
กี่เย่กีวกั
ย่ วกับบบุบุคคล
คคล 3-5
3-1
3-1
นวิาศภั
ยย-การประกั
การประกั
งที
้ทนั่ววินไปของการประกั
นภัยรถยนต์
และการประกั
นภัยที่เกี่ยนวกันภับภัยบุทียคที่เคล
3.2
การประกั
ยรถยนต์ภาคบันงภันคัยภับรถยนต์
เรืเรื่องที
่องที่ 3.1
่ 3.1ความรู
ความรู้ทั่ว้ทนไปของการประกั
ั่วภัไปของการประกั
ยรถยนต์และการประกั
และการประกันภันยภัทีย่เทีกี่เ่ยกีวกั
่ยวกับบุบคบุคล
คคล
เรืเรื่องที
่องที่ 3.3
่ 3.2การประกั
การประกันภันยภัรถยนต์
ยรถยนต์ภาคสมั
ภาคบังคัคงบรใจ
คับ
3.2
าคบั
3.4
อุยบรถยนต์
ัติเหตุภสาคสมั
นบุครใจ
คล
่องที่ 3.3
่ 3.3การประกั
การประกันภันยภัรถยนต์
ภ่วาคสมั
ครใจ
เรืเรื่องที
3.5
ทาง
เรืเรื่องที
่องที่ 3.4
่ 3.4การประกั
การประกันภันยภัอุยบอุัตบิเัตหตุ
ิเหตุกส่วารเดิ
สนบุ
่วนบุคนคล
คคล
3.6
เรืเรื่องที
่องที่ 3.5
่ 3.5การประกั
การประกันภันยภัอุสุยขบอุภาพ
ัตบิเัตหตุ
ิเหตุการเดิ
การเดินทาง
นทาง
เรืเรื่องที
่องที่ 3.7
่ 3.6การประกั
การประกันภันยภัสุไมโครอิ
ยขสุภาพ
ขภาพนชัวรันส์
3.6
บรรณานุ
กรม
่องที่ 3.7
่ 3.7
การประกันภันยภัไมโครอิ
ยไมโครอินชันวชัรัวนรัส์นส์
เรืเรื่องที
การประกั
บรรณานุกรม
กรม
บรรณานุ

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คาแนะนาด้านการประกันวินาศภัย
บทที
บทที่ 4่ 4เรืแนวทางปฏิ
แนวทางปฏิ
ิใีอนการขาย
การรู
การรู
คาแนะน
คคาแนะน
าด้าด้
านการประกั
นวินาศภั
าศภั
จ้ ้จกั ักลู้จลูกั ค้กลูาค้กาค้และการให้
�ยาด้นการประกั
นประกันวินนนวิาศภั
ย ยย
่อแนวทางปฏิ
งที่ 4.1 ปัจบบจัตั ยบัตใิ ทีิใัตนการขาย
่มนการขาย
ิทธิพลต่อการรู
การเสนอขายผลิ
ตาการให้
ภัการให้
ณฑ์ประกั
น�ำ วิแนะนำ
นาศภั
4.2
าอยและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ปยระกั
เรืเรื่องที
่องที่ 4.1
่ 4.1ปัช่อจปังทางการจ้
จัจยจัทีย่มทีีอ่มิทีอธิิทาพธิหน่
ลต่
พลต่
การเสนอขายผลิ
อการเสนอขายผลิตภัตณภัณฑ์ปฑ์ระกั
ประกันวินนวิาศภั
นาศภั
ย นวินาศภัย
4.3
้จักลูกค้าาการสร้
างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกั
เรืเรื่องที
่องที่ 4.2
่ 4.2ช่การรู
อช่งทางการจ้
องทางการจ้
หน่
าหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันวินนวิาศภั
นาศภัย ย
4.4
การวิ
อางการของลู
ค้า มพัมนพัธ์นกธ์ับกลูับกลูค้กาค้า
เรืเรื่องที
่องที่ 4.3
่ 4.3การรู
การรู้จเคราะห์
ัก้จลูักกลูค้กาค้คาวามต้
การสร้
การสร้
งและรั
างและรักษาความสั
กกษาความสั
4.5
การให้
คเคราะห์
้าแนะน้
ด้านการท้
าประกักนค้กวิาค้นาาศภัย
เรืเรื่องที
่องที่ 4.4
่ 4.4การวิ
การวิเคราะห์
ความต้
คาวามต้
องการของลู
องการของลู
เรืเรื่องที
นการจั
ดาประกั
การค่
านสิวินนนวิไหมทดแทน
่องที่ 4.6
4.5
่ 4.5การให้
การให้ค้าคแนะน้
้าแนะน้าด้าาด้นการท้
านการท้
าประกั
าศภั
นาศภัย ย
เรืเรื่องที
ศึกคษาการเสนอขาย
และการให้
าในการท้าประกันวินาศภัย
่องที่ 4.7
4.6
่ 4.6กรณี
การให้
การให้
้าคแนะน้
้าแนะน้าด้าาด้นการจั
านการจั
ดการค่
ดการค่าสิาคนสิ้าไหมทดแทน
นแนะน้
ไหมทดแทน
บรรณานุ
กรม
เรื
เรื่องที
่องที่ 4.7
่ 4.7
กรณี
กรณีศึกศษาการเสนอขาย
ึกษาการเสนอขายและการให้
และการให้ค้าคแนะน้
้าแนะน้าในการท้
าในการท้าประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภัย ย
บรรณานุ
บรรณานุกรม
กรม

บทที่ 5 การจัดการค่าสินไหมทดแทน
บทที
บทที่ 5่ 5เรืการจั
การค่
ดการค่
นสินไหมทดแทน
ไหมทดแทน
่อการจั
งที่ ด5.1
สิทธิาแสิาละหน้
าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ไหมทดแทนตามกรมธรรม์
นภั้รยับ้รประโยชน์
เรืเรื่องที
่องที่ 5.1
่ 5.1สิค่ทสิาสิธิทแนธิละหน้
และหน้าทีา่ขทีองผู
่ของผู้เอาประกั
้เอาประกันภันปยภัระกั
และผู
ยและผู
ับประโยชน์ที่เทกีี่เ่ยกีวข้
่ยวข้องกั
องกับการเรี
บการเรียกร้
ยกร้ององ
เรื่องที่ 5.2 กระบวนการจั
ดการเกี่ยวกับการเรีปยระกั
อนงค่
ค่าค่สิานสิไหมทดแทนตามกรมธรรม์
นไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ปกร้
ระกั
ภันยภัายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
5.3
บทบาทและหน้
่ของนายหน้
าประกั
นอวิงค่
าศภั
ดการเรียกร้องค่าปสินระกั
เรืเรื่องที
่ยวกั
ยกร้
าสิานสิยไหมทดแทนตามกรมธรรม์
่องที่ 5.2
่ 5.2กระบวนการจั
กระบวนการจัดาการเกี
ดทีการเกี
่ยวกับการเรี
บการเรี
ยกร้
อนงค่
นในการจั
ไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ปไหมทดแทน
ระกันภันยภัย
บรรณานุ
กรม
เรื
เรื่องที
่องที่ 5.3
่ 5.3
บทบาทและหน้
บทบาทและหน้าทีา่ขทีองนายหน้
่ของนายหน้าประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภัยในการจั
ยในการจัดการเรี
ดการเรียกร้
ยกร้องค่
องค่าสิานสิไหมทดแทน
นไหมทดแทน
ภาคผนวก
บรรณานุ
บรรณานุกรม
กรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก

3-11
3-5
3-5
3-27
3-11
3-11
3-50
3-27
3-27
3-68
3-50
3-50
3-83
3-68
3-68
3-108
3-83
3-83
3-114
3-108
3-108
3-114
3-114

4-1
4-1
4-44-1
4-10
4-4
4-4
4-17
4-10
4-10
4-21
4-17
4-17
4-27
4-21
4-21
4-21
4-30
4-27
4-27
4-36
4-30
4-30
4-44
4-36
4-36
4-44
4-44

5-1
5-1
5-1
5-4
5-16
5-4
5-4
5-33
5-16
5-16
5-38
5-33
5-33
5-39
5-38
5-38
5-39
5-39
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บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศกึ ษา
บทที่ 6 เรืจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
ี่ดีในการให้บริการพร้าอประกั
มทั้งนกรณี
ศกึ ยษา
่องที่ 6.1 ความหมายและความส้าบคััตญิทของจรรยาบรรณนายหน้
วินาศภั
6.2 ความหมายและความส้
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกั
บกฎหมาย
เรื่องที่ 6.1
าคัญของจรรยาบรรณนายหน้
าประกันวินาศภัย
6.3 ความแตกต่
หลักจรรยาบรรณของนายหน้
าประกั
นวินาศภัย
เรื่องที่ 6.2
างของจรรยาบรรณกั
บกฎหมาย
เรื่องที่ 6.4
บัติทดี่ ีในการให้บริากประกั
ารของนายหน้
6.3 แนวทางปฏิ
หลักจรรยาบรรณของนายหน้
นวินาศภัยาประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 6.5
ศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดาีใประกั
นการให้
การของนายหน้
า
6.4 กรณี
แนวทางปฏิ
บัติทดี่ ีในการให้บริการของนายหน้
นวิบนริาศภั
ย
นาศภัย
เรื่องที่ 6.5 ประกั
กรณีศนึกวิษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิ
บัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้า
บรรณานุกรม
ประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม

6-1
6-1
6-4
6-13
6-4
6-17
6-13
6-20
6-17
6-20
6-29
6-33
6-29
6-33
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บทที่ 1

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล
อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

นว. 1
(2 ชั่วโมง)

เรื่องที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย
บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทของการประกันวินาศภัย
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

แนวคิด
1. เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีมาตรการใดๆ ที่ จะสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยได้โดยทั้งหมด
มีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอน ส่งผลให้ประชาชนหรือธุรกิจต้องแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง ป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สิน จึงก่อให้เกิด
การประกันภัยขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
2. การประกันวินาศภัยใช้หลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) หลักส่วนได้เสียที่ เอาประกันภัยได้ 2) หลัก
ความสุจริตอย่างยิ่ง 3) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 4) หลักการรับช่วงสิทธิ 5) หลักการร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน และ 6) หลักเหตุใกล้ชิด
3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งด้านการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิด
ของผู้เอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชน์ทั้งผู้เอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
4. การประกันวินาศภัยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ แต่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
5. กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย 2 กองทุน คือ 1) กองทุนประกันวินาศภัยจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกอบด้วย 1) สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 5) สถาบัน ประกันภัยไทย 6) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด และ 7) บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จากัด
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ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-3

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้
2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได้
3. อธิบายบทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัยได้
4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได้
5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแต่ละประเภทได้
6. อธิบายกองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 1.1
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทาให้ยากแก่การคาดคะเนได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้าย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าว อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
จากการกระทาของตนเอง หรือจากการกระทาของผู้อื่น ซึ่งย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบถึงตนเองได้เสมอ
ปัจจุบัน ความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเป็นลาดับ มีการประดิษฐ์สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย
เป็น ผลให้เกิดภยันตรายและความเสียหายต่างๆ มากขึ้น ด้วยเช่นกัน การดาเนิน ชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพความ
เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเก่าก่อน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลั่งไหลเข้ามาแออัดในเมือง
หลวง ทาให้แนวโน้มภยันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมามีมากขึ้นด้ว ย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผู้ขับขี่ เร่งรีบ
ประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างตึกหรืออาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางแห่งมีสภาพแออั ด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยขึ้น จึงส่งผลให้ทรัพย์สิน อาคาร
บ้านเรือน เกิดความเสียหายวงกว้าง รวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายก็จะประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุ์เช่นกัน มีการค้นพบโรคใหม่ๆ อยู่เสมอ โรคบาง
ชนิดในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ หากผู้ใดตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายเหล่านี้ ก็นับว่าเป็น
เคราะห์กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนในด้านธุรกิจ ผู้ดาเนินธุรกิจก็ยังต้องมีการเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในด้านของกาลังทรัพย์และกาลังคนล้วนแต่มีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจาเป็นต้องหาทางป้องกันการลงทุน
ไม่ให้เสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย
ภยั นตรายต่างๆ ดั งกล่าวข้างต้ น เป็ น ที่ ยอมรับ กัน ว่าไม่ มีม าตรการใดๆ ที่ จะป้ องกัน ความสู ญ เสี ยได้ โดย
เด็ดขาด ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนทาการแสวงหาหลักประกัน
ความคุ้มครอง การป้องกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นที่มาของการประกันภัย
จนถึงปัจจุบัน

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

2. คาศัพท์เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมีคาศัพท์เฉพาะทั้งในส่วนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยต่อ ดังนั้น มี
ความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจคาศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นสาหรับการศึกษาในรายละเอียด
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีคาศัพท์ประกันวินาศภัยจานวนมาก จึงขอนามาเฉพาะที่เป็นคาศั พท์พื้นฐานทั่วไปตามที่
กาหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้
2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย
รายต่างๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกัน และบริหารจัดการให้มีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม
2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เป็นเงินได้ รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชน์หรือรายได้
2.3 ผู้เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เข้าทาสัญญาประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจาก
ผู้รับ ประกัน ภัย ในการประกัน ชีวิ ต หมายรวมถึง บุ คคลที่ ชีวิ ตถูกเอาประกัน ภัยไว้ ทั้ งนี้ ผู้เอาประกัน ภัย กับ ผู้รับ
ผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้
2.4 ผู้เอาประกันภัยต่อ (Reinsured) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่น
2.5 ผู้ รับ ประกั น ภัย (Insurer) หมายถึง คู่สั ญ ญาฝ่า ยที่ จะชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนหรือจ านวนเงิน เอา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น
2.6 ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หมายถึง ผู้รับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ
2.7 ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
2.8 คาขอเอาประกั น ภั ย (Application) หมายถึ ง ข้อความที่ เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรในแบบค าขอเอา
ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นต่อผู้รับประกันภัยเพื่อขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะนาไปใช้พิจารณาในการ
ตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด
2.9 กรมธรรม์ประกันภัย (Policy) คานี้มาจากภาษาอิตาลีว่า Polizza หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานของ
สัญ ญาประกันภัย ที่ มีลายมือชื่อของผู้รับ ประกัน ภัย และแสดงรายละเอี ยดของสัญ ญาประกัน ภัย เช่น วัต ถุที่ เอา
ประกันภัย จานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้ นสุด และอื่นๆ
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
2.10 เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ชาระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา
2.11 การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เช่น เจ้าของทรัพย์สิน ความรับผิดของบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามหรือผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งต่าง
จากการประกันภัยต่อที่ผู้รับประกันภัยต่อรับประกันภัยจากผู้รับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง
2.12 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัย (ผู้รับประกันภัยต่อ) โอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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��1_edit NT_388page.indd 16

2/28/2563 BE 9:07 PM

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-7

3. ความหมายของการประกันวินาศภัย
การประกัน วิน าศภัย เป็ น วิธีการจัด การด้ านการเงิน วิธีหนึ่ งที่ ใช้ในการจั ดการความเสี่ ยงภัย โดยมุ่งที่ จ ะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิ ดต่อ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับบุคคลอื่นในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ต้องการเข้าร่วมในวิธีการนี้จะต้องจ่ายเงินกันคนละจานวนหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงทีต่ น
นามาให้ผู้อื่นร่วมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกนามารวมกันเป็นกองทุน และจัดสรรไปในการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
จะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัย มิได้เป็นการรับประกันภัยว่าภัยจะไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการช่วยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นสาคัญ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย (2549, น.2) ได้ให้
ความหมายของ “การประกันภัย” ไว้ว่า การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” ทา
หน้ าที่ เป็ น หลั กประกัน แก่บุ คคลอี กฝ่ ายหนึ่ งซึ่ ง เรีย กว่ า “ผู้ เอาประกัน ภั ย ” โดยสั ญ ญาว่ าเขาจะไม่ ต้ องรับ ความ
เดือดร้อนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของเขา โดยผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยตามจานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือ
อาจจะทาให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม โดยผู้รับประกันภัยจะได้รับเงินค่า
เบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยตามจานวนที่ตกลงกัน
ซึ่งในเรื่องนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ได้บัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไว้ว่า “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้
เงินจานวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย”

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

ผู้เอาประกันภัยอาจจะทาลายทรัพย์สินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
เช่น ผู้เอาประกัน ภัยต้องการเปลี่ยนรถยนต์คัน ใหม่ จึงนารถยนต์ของตนเองไปท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 1 และต่อมาวางแผนร่วมกับบุคคลอื่นขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัย เป็นต้น
4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยทราบว่าสาเหตุของความเสียหายนั้นเป็นสาเหตุที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และถ้าหากคุ้มครอง ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เอาประกันภัยเป็นจานวนเงินเท่าใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้แล้วจะเกิดความยุ่งยากใน
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นอันมาก เพราะจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด
และได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น หากไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง
4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย ภัยบางอย่างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในแต่
ละครั้งคิดเป็นเงินรวมกันจานวนมหาศาลเกินกว่ากาลังของผู้รับประกันภั ยแห่งเดียว หรือหลายแห่งรวมกันจะรับไว้ได้
เช่น ภัยสงคราม ภัยจากระเบิด นิวเคลียร์ ย่อมถือว่าเป็ นมหั นตภัยที่ ผู้รับประกัน ภัยไม่ สามารถรับประกันภั ยไว้ได้
ทั้งหมด
4.5 ความเสี่ ยงภัยนั้นควรเป็ นความเสี่ ยงภัยที่ แท้ จริงและเป็ นความเสี่ยงภัยจ าเพาะ ความเสี่ ยงภัย ที่
แท้จริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอย่างเดียวโดยที่ ผู้เสี่ยงภัยไม่อยากให้
เกิดขึ้น ไม่มีเจตนาทาให้เกิดเหตุการณ์ ที่จะนามาซึ่งความเสียหาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บ น้าท่วม ไฟไหม้ รถชน พายุ
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกาไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเข้าไปเสี่ยง โดยสร้างความเสี่ยงภัยขึ้นเองเพื่อหวังผลประโยชน์หรือกาไร และอาจจะขาดทุนหรือคุ้มทุนก็ได้ เช่น
การซื้อหุ้น เป็ นต้น นอกจากนั้ นความเสี่ยงภัยควรเป็ นความเสี่ยงภัยจาเพาะ (Particular Risk) ที่ มีผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชน
ไฟไหม้ บ้ าน การขโมยรถ การปล้น ธนาคาร เป็ น ต้น ซึ่ งแตกต่ างจากความเสี่ ยงภัยพื้ น ฐาน (Fundamental Risk)
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนจานวนมาก
เช่น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด แผ่นดินไหว น้าท่วม สงคราม เป็นต้น
4.6 ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องคานวณหรือประมาณได้ ผู้รับประกันภัยจะต้องคานวณ
ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างใกล้เคีย ง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านี้มาคานวณเบี้ยประกันภัยให้พอเพียงสาหรับจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและมีเหลือเป็นเงินสารองสาหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง
4.7 ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถนามาเอาประกันภัย
ได้นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในความเสี่ยงภัยนั้น กล่าวคือ หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เอาประกันภัยย่อมเสีย
ประโยชน์จากการเสียหายนั้น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5. ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยมีอยู่ 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 1) ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎว่าด้วยจานวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความสาคัญต่อผู้รับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย
และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
5.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ในทางคณิ ตศาสตร์ความน่าจะเป็ น จะมีตัวเลขอยู่
ระหว่างศูนย์ (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่กาหนดให้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 ก็คือไม่มีโอกาสที่
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แต่ถ้าความน่าจะเป็น เท่ากับ 1 แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ในทาง
ปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะนาทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการกาหนดค่าเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการค่าความ
เสียหายทั้งหมดต่อปี จานวนครั้งของการเกิดความเสียหายจากภัยต่อปี และจานวนเงินความเสียหายต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
ผลลั พ ธ์ จ ากการประมาณการดั ง กล่ า ว ถื อเป็ น การประมาณความสู ญ เสี ย ที่ จ ะเกิด ขึ้ น ต่ อ บริษั ท ผู้ รับ ประกั น ภั ย
เพราะฉะนั้น ค่าของความน่าจะเป็นที่ถือว่ามีโอกาสจะอยู่ระหว่างเลข 0 ถึง 1 เสมอ
5.2 กฎของการเฉลี่ ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ย เป็ น การเฉลี่ย ความเสี่ ยงภัย ร่วมกัน ดั งนั้ น
กฎของการเฉลี่ยจึงเป็นหลักสาคัญของการประกันภัย ถ้ามีภัยเกิดขึ้นความสูญเสียมีจานวนเท่าใดให้เฉลี่ยกันไประหว่าง
ผู้เสี่ยงภัย ซึ่งค่าความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของค่าเบี้ยประกันภัย หากผู้เสี่ยงภัยมีจานวนน้อย การประกันภัย
ก็จะดาเนินไปได้ยาก ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แต่หากมีผู้ทาประกันภัยเป็นจานวนมาก จะส่งผลให้ค่าเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่าลง
5.3 กฎว่ า ด้ ว ยจ านวนมาก (Law of large numbers) ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2560, น. 156) ได้ ใ ห้
ความหมายของกฎว่าด้วยจานวนมาก คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ ซึ่ งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจานวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไว้มีจานวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับ
เหตุ การณ์ ที่ เกิด จริง มากขึ้น เท่ านั้ น ซึ่ งเป็ น ประโยชน์ ในการกาหนดอั ต ราเบี้ ย ประกัน ภั ย แต่ ล ะประเภทของผู้ รับ
ประกันภัย

6. หลักพื้นฐานในการกาหนดเบี้ยประกันภัย
ในการกาหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องคานึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้ คือ
6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะนามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตต้องเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่าย และมีผลกาไร
6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผู้ที่มีความเสี่ยงมากย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
Fairly Discriminatory
6.3 มีความสมเหตุ ส มผล (Reasonable) ผู้ รับ ประกัน ภัยไม่ ควรที่ จะหากาไรในการกาหนดอัต ราเบี้ ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถใน
การขายด้วยว่า ถ้าอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผู้ ทาประกันภัยหรือไม่โดยเฉพาะในสภาพการแข่งขันทางราคาที่
รุนแรง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะคานวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้
1) ความเสียหายแท้จริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งคานวณจากค่าความเป็นไปได้ในการเกิดวินาศภัยกับ
จานวนความเสียหายโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง
2) ค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานของผู้รับ ประกัน ภัย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน ภั ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเอาประกันภัยต่อ เป็นต้น
3) เงินสารองสาหรับความเสียหายที่คาดไม่ถึง รวมถึงกาไรที่คาดว่าจะได้รับจากการรับประกันภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 20

2/28/2563 BE 9:07 PM

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-11

เรื่องที่ 1.2
หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบด้วย
1. หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest)
2. หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)
4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation)
5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution)
6. หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause)

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

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

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

4. หลักการรับช่วงสิทธิ
หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การกาหนดสิทธิของผู้รับประกันภัยว่าจะ
สามารถรับ ช่วงสิทธิทั้งปวงของผู้เอาประกัน ภัยที่จะเรียกร้องเงินชดใช้จากบุคคลภายนอก ซึ่งกระทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้ เมื่อผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว
วินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการ
กระทาของมนุษย์ และกรณี ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกระทาของมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
อุท กภัย วาตภัย เป็นต้น แต่การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นวินาศภัยที่เกิดขึ้น จากการกระทาของมนุษ ย์
เท่านั้น การพิจารณาการรับช่วงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
4.1 วินาศภัยจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลภายนอก
4.2 ผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว
4.3 ผู้รับประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย เท่าจานวนที่ตนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป
4.4 การเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย จะต้องไม่ทาให้เสื่อมสิทธิของผู้เอาประกันภัย
จะเห็นได้ว่าหลักการรับช่วงสิทธิกับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด การที่ผู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของตนได้ต้องเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยสาคัญผิดว่า
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เช่น สาคัญว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยสาคัญผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคั บในขณะเกิดวินาศภัย ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิรับช่วง
สิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปัญหาว่าอยู่ในความรับผิดตามสัญญา
ประกัน ภัยหรือไม่ เนื่องด้วยผู้รับ ประกันภัยเห็ นว่าไม่อยู่ในความรับผิด ด้ วยเหตุที่ เกิดวิน าศภัยไม่ตรงตาม เงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยตกลงจ่ายเงินจานวนหนึ่งให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ให้ผู้เอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผู้รับ
ประกันภัยก็จะรับช่วงสิทธิตามกฎหมายไม่ได้
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ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 24

2/28/2563 BE 9:07 PM

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย

1-15

5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หลั ก การร่วมชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน (Principle of Contribution) เป็ น หลั กการที่ สื บ เนื่ อ งมาจาก
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลักการรับช่วงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใช้กับการประกันภัยที่มี
ผู้รับ ประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้น ไปในวัตถุที่ เอาประกันภัยอัน เดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในส่วนได้ เสี ย
อันเดียวกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากภัยที่เกิดขึ้นตาม
อัตราส่วนของสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับ ผู้รับประกันภัยรายใดที่ชาระค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกว่าอัตราส่วนที่จะต้องจ่ายสาหรับวินาศภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกร้องส่วนที่
ตนจ่ายเกินอัตราส่วนของผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ โดยการเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผู้เอาประกันภัยมีการทาสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย
หรือมากกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจานวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกว่าจานวนมูลค่า
ทรัพย์สินนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ “ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะได้รับชาระค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจานวนวินาศภัยจริงเท่านั้น ” เพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้
กาไรจากการประกันภัย และผู้รับประกันภัยแต่ละรายก็ต้องชดใช้จานวนค่าสินไหมทดแทนแบ่งตามอัตราส่วนมากน้อย
ตามจานวนทุนประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
5.1 มีกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับ หรือมากกว่านั้น (Two or More Policies) ตามหลักสากลแล้วหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้รับประกันภัยทุกรายจะต้องเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนตามอัตราส่วนกับจานวนทุน
ประกันภัยของแต่ละรายไม่ว่าจะรับประกันภัยไว้พร้อมกันหรือไม่
ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 870 วรรคสาม กาหนดไว้ว่าหากมีการท าสั ญ ญา
ประกัน ภั ย ต่ า งวั น กั น ให้ ผู้ รับ ประกัน ภั ย รายแรกจะต้ องรับ ผิ ด ชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแท นก่อนจนกว่า จะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไม่ครบกับความเสียหายที่แท้จริงแล้ว ผู้รับประกันภัยรายต่อมาก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจนครบความคุ้มครองของตน มีข้อสังเกตว่ากฎหมายไทยให้ใช้คาว่าสัญญาประกันภัยไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย
ดังนั้น จึงยึดเอาวันทาสัญญาประกันภั ยเป็นหลัก ไม่ใช่วันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยในการตีความว่าผู้รับประกันภัย
รายใดต้องรับผิดชอบเป็นรายแรก
5.2 กรมธรรม์ป ระกั นภัยนั้นต้ องคุ้มครองภัยชนิด เดี ยวกัน (Same Peril) หมายถึง วิน าศภัย ที่ระบุให้
คุ้มครองในสัญ ญาประกันภัยทุกฉบับจะต้องเป็นวินาศภัยเดียวกัน เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน
ถึงแม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกันก็ตาม เป็นต้น
5.3 กรมธรรม์ป ระกันภัยนั้นต้ องคุ้มครองส่ วนได้ เสียเดียวกั นของผู้เอาประกันภัย (Same Interest)
หมายถึง ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยจะต้องเป็นอันเดียวกัน
5.4 กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นั้ น คุ้ ม ครองวั ต ถุ ที่ เ อาประกั น ภั ย เดี ย วกั น (Same Subject Matter of
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยต้องเป็นวัตถุอันเดียวกัน โดยไม่คานึงถึง ว่าเป็นการประกันภัยทรัพย์สิน
หรือไม่ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย
ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วย
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5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย (All In Effect) กรมธรรม์
ประกันภัยแต่ละฉบับนั้นจะต้องมีผลความคุ้มครองหรือมีผลบังคับได้ในขณะเกิดวินาศภัยขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะไม่นามาใช้กับสัญญาประกันภัยบางประเภท เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะประกันภัยไว้กี่รายก็ต ามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ทา
ไว้ก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หรือตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากชีวิต หรืออวัยวะ
ของมนุษย์ไม่สามารถตีราคาได้ จึงไม่ถือว่าได้ส่วนเกินหรือกาไรจากสัญญาประกันภัยแต่อย่างใด

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

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

2. ประโยชน์ของการประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในด้านบุคคลนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การประกันภัย นอกจากผู้เอาประกันภัยเองแล้ว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอื่น ๆ ด้วย ส่วนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล
และนาไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยจะกล่าวถึงประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
2.1.1 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล
1) เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือได้รับ
บาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจานวนมาก
2) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถนาเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สร้าง หรือจัดการหาทรัพย์สินนั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอก ก็จะช่วยให้มีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทน
ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเป็นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผู้เอาประกันภัย
3) สามารถนาเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในกรณี ที่บุตรทาประกั น
สุขภาพให้กับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญญู) หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ทาประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถนาเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ การประกันวินาศภัยที่สามารถนาเบี้ย
ประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้ประกอบด้วย
(1) การประกันภัยสุขภาพที่ให้ ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
(2) การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3) การประกันภัยโรคร้ายแรง
(4) การประกันภัยการดูแลระยะยาว
2.1.2 กรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นภาคธุรกิจ
1) ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ
(1) ในการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการทาประกันวินาศภัยไว้อย่างเหมาะสม
ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าธุรกิจจะสามารถดารงอยู่ และดาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การแปลงรูปค่าใช้จ่ายที่มีจานวนเงิน
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีจานวนเงินแน่นอน ซึ่งก็คือ
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจต้องจ่ายออกไปเป็นต้นทุนของการประกอบการ เป็นการทาให้ธุรกิจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
ที่แน่นอน และเป็นส่วนสาคัญในการวางแผนธุรกิจ
(2) เมื่ อมี การท าประกัน วิ น าศภัย ไว้อย่างเหมาะสมแล้ ว ธุรกิจก็มี ความมั่ น คงไม่ เกิด การ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันว่าธุรกิจจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว้ ทาให้มีเงินทุน
มาช่วยบรรเทาความเสียหาย และให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้
(3) ธุรกิจสามารถใช้การประกันวินาศภัยเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้
2) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ ประกอบธุรกิจมีการทาประกันวินาศภัยก็
เป็นการลดความเสี่ยงภัยในการดาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
จากวินาศภัย จึงสามารถใช้เวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกาไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุร กิจต่อไปได้ นอกจากนี้การทราบค่าใช้จ่ายในการทาประกันวินาศภัยอย่างแน่ชัดทาให้ธุรกิจสามารถ
บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2.2 ประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2.2.1 สร้างความมั่นคงให้แก่สังคม การประกันวินาศภัยทาให้คนในสังคมได้รับความรู้สึกปลอดภั ย
และมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าได้รับการเยียวยา เช่น กรณีการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ป ระสบภัย ย่อมได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนจากบริษั ท ประกัน วิน าศภัย หรือกรณี การ
ก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะที่มีการทาประกันวินาศภัยไว้ บุ คคลหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในการก่อสร้าง ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยดังกล่าว
2.2.2 เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยช่วยเกื้อกูลให้ธุรกิจ
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกู้ยืมเงิน เช่น
การให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ เป็นต้น เมื่อเกิดวินาศภัยต่อทรัพย์สินดังกล่าว สถาบันการเงินในฐานะ
ผู้รับประโยชน์จากการประกันภัยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามส่วนได้เสียที่มีอยู่
2.2.3 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) การประกันวินาศภัย ถือเป็น การระดมเงินออมสาหรับประเทศรูปแบบหนึ่ ง เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยนาเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้นสามัญ
หุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้ออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม อันเป็นการลดภาระในการที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น
2) การประกัน วินาศภัยเป็ นการลดภาระทางการเงิน ให้ แก่รัฐบาล เนื่ องจากประชาชนมีหลั ก
ประกันจากการประกันภัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว
3) การประกันวินาศภัยทาให้มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเข้ามาดาเนินการในตลาด ซึ่งมีความสาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจอื่นๆ ทาให้คนมีงานทาและครองชีพดีขึ้น
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เรื่องที่ 1.4
ประเภทของการประกันวินาศภัย
การแบ่งประเภทของการประกัน วิน าศภัย ทาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ เกณฑ์ ที่ใช้อิง โดยทั่วไปแบ่ งเป็ น
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกัน วิ น าศภั ย ที่ เหมาะส าหรับ ผู้ เอาประกั น ภั ย รายย่ อ ย ที่ เรีย กว่ า
ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้อธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอย่างของกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายย่อยไว้ด้วย

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

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

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

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

2

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

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

4 กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

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

ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18
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(4) กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง
(5) กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ
(6) กรมธรรม์ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร
(7) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
(8) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ามัน
(9) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
(10) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(11) กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
(12) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
(13) กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
(14) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
(15) กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเงิน
(16) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
(17) กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
(18) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี
(19) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
(20) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก
(21) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี
เพื่อเช่า
(22) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน นิสิต
และนักศึกษา
(23) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
(24) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
(25) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
(26) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว สาหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ ายค่าทดแทนเต็มจานวนเงิน
เอาประกันภัย
(27) กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว สาหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือน
(28) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชาระเบี้ยรายปี) แบบอัตโนมัติ (File and Use)
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4. การประกันภัยสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่เป็นการประกันภัย สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อย่าง
หลากหลายมากขึ้น
ไมโครอิ น ชั ว รั น ส์ (Micro Insurance) คื อ การประกั น ภั ย ที่ เหมาะส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย กรมธรรม์
ประกันภัยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก การรับประกันภัยจึงต้องมีต้นทุนการดาเนินการที่ต่าด้วย เพื่อให้เบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น จึงมีออกใบรับรองการประกัน ภัยแทนกรมธรรม์ประกันภัย และขยายช่องทางการ
จาหน่ายที่หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และผ่านร้าน
สะดวกซื้อที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลด้วย
4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ยังคงเป็นไปตามหลักการประกันภัย
(Insurance principles) ไมโครอินซัวรันส์ใช้พื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยจะได้เป็นค่ าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะสาคัญ
ของไมโครอินชัวรันส์ คือ
1) การเข้าถึง (Accessibility) กลุ่ม เป้ าหมายของไมโครอิ น ชัวรัน ส์ คือกลุ่ มผู้ มี รายได้ ต่ าและรายได้
ไม่คงที่ จึงไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมได้
2) ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย (Affordability) ค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอยู่
ในระดับไม่สูงมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้
3) มี ค วามยื ด หยุ่ น (Flexibility) เนื่ อ งจากกลุ่ ม คนผู้ มี รายได้ น้ อย เป็ น กลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ มี ลั กษณะความ
ต้องการคล้ายๆ กัน การออกผลิตภัณฑ์ ไมโครอินชัวรันส์ จึงต้องออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มความ
ต้องการนั้นๆ เช่น ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต้องเหมาะสมกับกระแสรายได้ที่ไม่สม่าเสมอของผู้เอาประกันภัย
4) ความง่าย (Simplicity) องค์ป ระกอบของไมโครอิ น ชั วรัน ส์ ต้ องเข้าใจง่ายทั้ งรูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการ
จัดการกับข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นทาให้เข้าใจและยอมรับได้ง่าย
4.2 ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับรายย่อยฉบับ มาตรฐาน กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับรายย่ อย
(ไมโครอินชัวรันส์) มีอยู่หลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้
4.2.1 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้ อง
กับแผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) สาหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการทั่วไปเพิ่มมากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ รวมถึง ค่าชดเชยการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 43

2/28/2563 BE 9:07 PM

1-34

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

450 บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัย จานวน 52 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553
4.2.2 กรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการนาระบบประกันภัย
เข้ามามี ส่วนช่วยเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตที่ ดีให้ กับประชาชน ด้ วยการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกันภัยและพั ฒ นาช่อง
ทางการจาหน่ายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดทากรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และสามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ
4.2.3 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมส่งเสริมการเกษตร
สมาคมประกันวิน าศภัยไทย และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ เริ่ม ดาเนิ น โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยข้าวในส่วนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วน
ให้แก่เกษตรกรที่ทาประกันภัย อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายที่จะดาเนินโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดทากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีสาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภั ยข้าวนาปี ให้ความคุ้มครอง 6 ภัย ได้แก่ ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้าท่วมหรือ
ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้
ในวงเงินความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ ในส่วนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศั ตรูพืชและโรคระบาด ให้ความ
คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โดยกาหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร่ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยโครงการดังกล่าว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี
จนเมื่อปี 2560 มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท
4.2.4 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่ อเป็น การส่งเสริมให้ป ระชาชนระดับฐานรากเข้าใจและเข้าถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดทากรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามนายทะเบียนได้มีคาสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เรื่องให้ใช้แบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ค่าเช่า
ที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้าท่วม ภั ยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด หรือคลื่นใต้น้า หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี และกาหนดจานวนเงิน
เอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ต่อปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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4.2.5 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ด้วย ปี 2559
เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ
ผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) เป็น
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และต่อมา
มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยคนพิการ (ไมโคร อินชัวรันส์) พร้อมทั้งเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของ
ค่าชดเชยรายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ
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เรื่องที่ 1.5
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และช่วยให้ธุรกิจประกั นวินาศภัย ได้รับการยอมรับและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

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

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

https://www.tgia.org/index-TH
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

10) ให้การศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอั นเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัย
11) ทาสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย
12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกาหนดระเบียบการต่างๆ ให้
สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดาเนินการไปโดยเรียบร้อย
13) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่นๆ
14) จัดตั้งสโมสรและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้กาหนด
15) เป็นศูนย์ข้อมูลส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิ ดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ
โดยรวม
16) ดาเนินกิจการใดๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม
รวมไปถึงการขอสิน เชื่ อหรือการกู้ยืม เงิน โดยไม่ มี หลักประกัน หรือการกู้ยืม เงิน โดยเอาทรัพ ย์สิ น ของสมาคมเป็ น
หลักประกันด้วยการจานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น
17) ทากิจการอื่นๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ
สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจานวน 21 คน ทาหน้าที่บ ริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจาปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ
2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
2.3 สมาคมนายหน้ า ประกั น ภั ย ไทย ในปี 2510 ธุ รกิ จ ประกั น ภั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทนและนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงทาให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวิน าศภัยและประกันชีวิตมี การรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวัน ที่ 9
มกราคม 2512 ซึ่งสมาคมมีสมาชิก เพียง 12 บริษัท ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2560) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association)
ชื่อย่อว่า “TIBA” ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการและบริษั ทประกันชี วิต และบริษั ทประกันวิน าศภัย ในอันที่ จะช่วยให้ กิจการประกันภัยมีคุณ ค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น
2) เพื่อธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก
3) สนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทาความตกลงกับบุคคล
และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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4) ทาการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชา การขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดทาฐานข้อมูลสถิติ
ด้านการประกันภัยในเรื่องต่างๆ
5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัย ให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กร
ที่สามารถกากับดูแลสมาชิกได้
6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย
7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอื่นๆ ทั่วโลกที่ทางาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้
8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่ างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันภัย
9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม
10) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2.4 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518
2.4.1 วัตถุประสงค์ของสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
าหนด
ส่งเสริ
ม และรั
กษามาตรฐานของวิ
พนักตศาสตร์
คณิตศาสตร์
อยู่ในมาตรฐาน
1)1)ก�ำกหนด
ส่งเสริ
ม และรั
กษามาตรฐานของวิ
ชาชีพชนัาชีกคณิ
ประกัปนภัระกั
ยให้นอภัยูยใ่ ให้
นมาตรฐานสู
งสุด
สูงสุด
2) ก�ำหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย
าหนด
และรั
กษามาตรฐานทางด้
านจริยธรรมทางวิ
ชาชีาพนคณิ
คณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการ
3)2)ส่งกเสริ
มการศึ
กษา ค้
นคว้า  วิจัย และเผยแพร่
ความรู้ทางด้
3) ส่งเสริ
กษา นค้วินนคว้าศภั
า วิยจเศรษฐศาสตร์
ัย และเผยแพร่การเงิ
ความรู
างด้านคณิ
ป ระกั
น ภัยสดิและ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกั
นชีวมิตการศึ
การประกั
น ้ทการลงทุ
น สถิตตศาสตร์
ิ บ�ำนาญ
และสวั
การ
วิชาการที
พนั
กงาน ่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน4) ช่วยเหลือ หรือ ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาชีพ
อ ให้คขคลทั
้อเสนอแนะและความเห็
ชาการด้
านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
อื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักเรี4)ยนช่วนิยเหลื
สิต นัอกศึหรื
กษา บุ
่วไปและองค์กร สถาบันนทางวิ
ทั้งภาครั
ฐและเอกชน
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้5)องแก่
นิสิต นักศึก่ยษา
บุคคลทั
สถาบั
น ทั้งภาครั
เป็นนศูักนเรีย์ยกนลางแลกเปลี
นความคิ
ดเห็่วนไปและองค์
และความรูกร้ ะหว่
างสมาชิ
ก ฐและเอกชน
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี
่ยนความคิ
างสมาชิ
ก กับสมาชิก
6)5)ประสานงานและส่
งเสริมการศึ
กษาต่ดอเห็เนืน่อและความรู
ง และการพั้ระหว่
ฒนาวิ
ชาชีพให้
งเสริ
กษาต่คอคีเนืธ่อรรมระหว่
ง และการพั
ฒนาวิก ชาชีพให้กับสมาชิก
7)6)ส่งประสานงานและส่
เสริมการสร้างความสั
มพัมนการศึ
ธ์และสามั
างสมาชิ
ส่งเสริมการสร้
างความสั
มพันนธ์การศึ
และสามั
คคีธรรมระหว่
งสมาชิก
8)7)ประสานงานกั
บองค์
กร สถาบั
กษา และอื
่นๆ ทัา้งในและนอกประเทศอั
นเกี่ยวข้องกับพันธ
8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเกี่ยวข้องกับ
กิจของสมาคม
พันธกิจของสมาคม9) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมื
อง กคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทหลักๆ ได้แก่
2.4.29)ประเภทของสมาชิ
กในสมาคมนั
2.4.2
ประเภทของสมาชิ
กในสมาคมนั
ระกันภัยแห่งประเทศไทย
1) ประเภทเฟลโล
(Fellow)
หรือที่เกรียคณิ
กว่ตา ศาสตร์
FSAT ป(Fellowship
of Societiesแบ่ofงประเภทหลั
Actuaries กofๆ
ได้แก่
Thailand)
ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล
1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกว่า FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of
Thailand) ซึ่งการจะเป็นได้นั้นอย่างน้อยต้องเป็นเฟลโล (Fellow) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

โดยจะต้องได้รับการรับรองจากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล
คนนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ด้วย
2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีข้อกาหนดคล้ายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ
ต้องเป็ น แอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบั น ที่ มี มาตรฐานเป็ น ที่ ยอมรับ จากสากล โดยจะต้องได้ รับ การรับ รอง
จากการสอบผ่านข้อสอบ (หรือได้รับการยกเว้นจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไม่เช่นนั้นการจะเป็นสมาชิกแบบ
แอสโซซิเอท (Associate) ได้นั้นก็สามารถทาได้ถ้าเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ให้การรับรองในหลักสูตรดังกล่าว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ
3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเป็นได้ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือถ้าไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเลยก็สามารถเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง
4) สมาชิ กประเภทกิต ติม ศักดิ์ (Honorary) จะเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ คณะกรรมการเชิญ เข้าเป็ น
สมาชิกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
5) สมาชิกประเภทสถาบั น (Institution) จะเป็น นิติ บุคคลที่ ป ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม
สาหรับสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) นั้น
จะมีดังนี้
1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FSA (Fellowship of Societies of Actuaries)
2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าได้เป็นเฟลโลของสถาบันนี้แล้ว
จะเรียกว่า FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society)
2.5 สถาบั นประกั นภัยไทย สถาบั น ประกัน ภัย ไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดขึ้น จากความ
ร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจ จุบันคือ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
สถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ประกันภัย
สถาบันประกันภัยไทยได้ทาหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอน และการ
ให้บริการในทุกๆ ด้าน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมให้มีความหลากหลายทั้งการให้บริการในสถานที่ทาการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการจัดอบรมในรูปแบบภายในแก่
หน่วยงานที่สนใจ ที่สาคัญ คือการขยายความร่วมมือทางการศึกษาอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น การ
เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปิ ด หลั ก สู ต ร
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเป็นภาษาไทย และการเป็นผู้แทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ
LOMA เป็นต้น
2.6 บริษั ท กลางคุ้ มครองผู้ ป ระสบภัยจากรถ จ ากั ด บริษั ท กลางคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ จ ากัด
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 10 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดาเนินการที่แตกต่างกัน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ ง บริษั ท กลางคุ้มครองผู้ ป ระสบภัยจากรถ จ ากั ด ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ใน
กฎหมาย คือ
1) ให้บริการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
3) ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กาหนดภารกิจแรกให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด จัดให้มีสถานที่ดาเนินการเพื่อให้บริการครบทุก
จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่
ดาเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยกาหนดโดยคาแนะนาของกรรมการ” ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ได้ทาพิธีเปิดสานักงานใหญ่
อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้สาเร็จตามที่กฎหมาย
กาหนด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เริ่มให้บริการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในวันที่
12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์
ทาให้มีบริษัทประกันภัยจานวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ดั ง กล่ า วคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2542 ให้ บ ริ ษั ท กลางฯ ด าเนิ น การรั บ ประกั น ภั ย เฉพาะ
รถจั กรยานยนต์ ต าม พ.ร.บ. คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ เพื่ อเป็ น อี กหนึ่ งทางเลื อกของประชาชนในการหาซื้ อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดาเนินการเฉพาะการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งดาเนินการให้ทุกสาขาสามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา
2.7 บริษั ท ไทยอิ น ชั ว เรอส์ ด าต้ าเนท จ ากั ด บริษั ท ไทยอิ น ชั ว เรอส์ ด าต้ า เนท จ ากั ด (Thai Insurers
Datanet Company Limited: TID) ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 กระจายการถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย
ซึ่งเป็ นสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อดาเนิน งานเป็น ศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกัน วิน าศภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และในปี 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการดาเนินงานในส่วนศู นย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม
ปัจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยมี บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากจะดาเนินงานเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแล้ว ยังทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานดังกล่าว
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บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย

นว. 1
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

บทที
เรื
่องที่ 2่ กฎหมายที่เกี่ยวของกับนายหนาประกันวินาศภัย

นว. 1
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย (1 ชั่วโมง 30 นาที)
2.2 สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัย
เรื่องที่ 2.3 กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
2.1 ลัความหมายของการประกั
นวินาศภั
2.4
กษณะสําคัญของสัญญาประกั
นภัย และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
2.2 การเกิ
สิทธิและหน
าที่ของบุ
คลที่เกีญ่ยญาประกั
วของกับนสัภัญยญาประกั
ย
2.5
ดและการสิ
้นสุดคของสั
และอายุนคภัวาม
2.3 รายการที
กฎหมายสํ่มาีอคัยูญในกรมธรรม
ที่เกี่ยวของกัปบระกั
การประกั
นวิยนาศภัย
2.6
นวินาศภั
2.4 ลักษณะสําคัญของสัญญาประกันภัย
แนวคิด 2.5 การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
2.6
รายการทีน่มวิีอนยูาศภั
ในกรมธรรม
ระกั่งนผูวิรนับาศภั
ย นภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง
1. การประกั
ย คือ สัญปญาซึ
ประกั
ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
แนวคิด ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอื่นในอนาคต
1. ดัการประกั
นวินาศภั
ญญาซึ่งผูนรภัับยประกั
ยตกลงทีน่จภัะชดใช
คาสินไหมทดแทน
หรืาอ“เบี
ใชเงิ้ยนประกั
จํานวนหนึ
งที่ไดตกลงกั
นไวใยนสัคือญสัญาประกั
และผูนภัเอาประกั
ยตกลงจะส
งเงินซึ่งเรียกว
นภัย”่ง
ูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ใหเแปกนผการตอบแทน
ที่เอาประกั
นวิน่เาศภั
ยไดองกั
รับบความสู
ญเสีย หรื
ยหายจากวิ
าศภัยยประกอบด
หรือสาเหตุ
อยคาคลที
งอื่นในอนาคต
บุคคลที
กี่ยวข
สัญญาประกั
นภัอยความเสี
ในการประกั
นวินนาศภั
วยบุ
่เกี่ยวของ
ดังที่ไดตกลงกันไวสในสั
ญญาประกั
ย แและผู
นภั่งยเรีตกลงจะส
นซึ่งเรียนกว
้ยประกั
ภัย”่ง
โดยตรงในฐานะคู
ัญญาประกั
นภันยภัได
ก บุคเอาประกั
คลฝายหนึ
ยกวา “ผูงเเงิอาประกั
ภัยา”“เบี
และอี
กฝานยหนึ
ปนาการตอบแทน
เรีใหยเกว
“ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอื่นที่มีโอกาสเขามาเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ
บุคคลทีคนกลางประกั
่เกี่ยวของกับสันญภัยญาประกั
ภัย ในการประกั
าศภัยประกอบด
คลทีย่เกีผู่ยรับวขโอน
อง
ผูรับประโยชน
ไดแก ตันวแทนประกั
นวินาศภันวิยนและนายหน
าประกัวนยบุ
วินคาศภั
โดยตรงในฐานะคู
ก บุคคลฝ
่งเรีคยคลภายนอกผู
กวา “ผูเอาประกั
นภัย่ง”มีสและอี
ฝาอยหนึ
วัตถุที่เอาประกันภัสยัญผูญาประกั
รับชวงทรันพภัยยสินไดที่เแอาประกั
นภัายยหนึ
และบุ
เสียหายซึ
ิทธิเรีกยกร
งเอา่ง
เรีกับยผูกวรับา ประกั
“ผูรับนประกั
นภัย” นอกจากนี
ภัยโดยตรงอี
กดวย ้ยังอาจมีบุคคลอื่นที่มีโอกาสเขามาเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ
ผูร่อับสัประโยชน
คนกลางประกั
วแทนประกั
วินบาศภั
และนายหน
าประกั
ย ผูารทีับ่ตโอน
2. เมื
ญญาประกั
นภัยเกิดขึ้นนแลภัยว ไดคูแสกัญตัญาทั
้งสองฝานยกั
ผูรับยประโยชน
ตางฝ
ายมีสนิทวินธิแาศภั
ละหน
าม
วัสัตญถุญาต
ที่เอาประกั
นภันย ผูรับชประกั
วงทรันพภัยยสมีินสทีิท่เธิอาประกั
ภัย ้ยและบุ
เสียหายซึ
มีสิทธิรเับรียประกั
กรองเอา
อกันและกั
ไดรับชํานระเบี
ประกัคนคลภายนอกผู
ภัยจากผูเอาประกั
นภัย่งและผู
นภัย
กดวย แกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย
มีกับหผูนราับทีประกั
่ชดใชนคภัาสิยนโดยตรงอี
ไหมทดแทนให
2. สเมืว่อนผู
สัญเอาประกั
ญาประกันนภัภัยยมีเกิ
ัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชน
างฝยายมีและมี
สิทธิหแนละหน
ที่ตาม้ย
สิทดธิขึไ้นดรแลับคว าสิคูนสไหมทดแทนตามกรมธรรม
ประกันวินตาศภั
าที่ชําาระเบี
สัญญาต
นและกั
รับประกั
มีสริทับธิประโยชน
ไดรับชําระเบี
จากผู
นภัย และผูรงับทีประกั
นภัย
ประกั
นภัอยกัให
กับผูรนับผูประกั
นภัยนสภัวยนผู
นั้น้ยก็ประกั
มีสิทธินทภัี่จยะได
รับเคอาประกั
าสินไหมทดแทนดั
่กําหนดไว
าที่ชดใชคาสินไหมทดแทนให
กผูเอาประกั
ภัยตามที
หนดไว
ในกรมธรรม
ประกั้งนผูรวิับนาศภั
ยดวย
นัมีห้นนแทนตามความประสงค
ของผูเแอาประกั
นภั ยนการที
่ คูสัญ่กําญาฝ
า ยใดฝ
า ยหนึ่งรวมทั
ประโยชน
สวปนผูฏิบเอาประกั
มีสิทธิาไทีด่ขรองตนที
ับคาสิน่ไไหมทดแทนตามกรมธรรม
นวิน้นาศภั
ที่ชํา้นระเบี
ไม
ัติตามสิทนธิภัแยละหน
ดกําหนดไว อาจสงผลทําใหปบระกั
ุคคลนั
เสียยสิทและมี
ธิตามสัหนญาญานั
หรือ้ย
ประกั่งนถูภักยฟใหองเป
กับผูนรคดี
ับประกั
นภัยจากการละเลย
สวนผูรับประโยชน
นั้นก็มปีสฏิิทบธิัตทิตี่จามหน
ะไดรับาทีคา่ขสิองตน
นไหมทดแทนดังที่กําหนดไว
กระทั
ขึ้นมาได
หรือการไม
นั้นแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภั ย การที่ คูสัญ ญาฝา ยใดฝา ยหนึ่งรวมทั้ง ผูรับ ประโยชน
ไมปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือ
กระทั่งถูกฟองเปนคดีขึ้นมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
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3. นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยัง
จําตองเรียนรูกฎหมายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสราง
ความรูใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
3. นอกเหนื
จากประมวลกฎหมายแพ
ชยวาดวยประกั
นภัยงเสริ
แลวมการประกอบธุ
นายหนาประกัรกินจวิประกั
นาศภันยภัยัยง
และที่แกอไขเพิ
่มเติม 2) พระราชบัญงญัและพาณิ
ติคณะกรรมการกํ
ากับและส
จํพ.ศ.
าตอ2550
งเรียนรู3)กพระราชบั
ฎหมายสําญคัญัญตอืิค่นุมทีครองผู
่เกี่ยวขปอระสบภั
งกับการประกั
นาศภั
ย ซึ่งและที
มีความจํ
เปน่มในการเสริ
มสราง
ยจากรถนวิพ.ศ.
2535
่แกไาขเพิ
เติม 4) พระราชความรู
ปนนมืและปราบปรามการฟอกเงิ
ออาชีพอยางแทจริง อันประกอบด
วย 1)และที
พระราชบั
ญัตมิปและพระราชบั
ระกันวินาศภัยญพ.ศ.
บัญญัตใิปหอเงกั
น พ.ศ. 2542
่แกไขเพิญ่มเติ
ญัติปอ2535
งกัน
และที
่แกไขเพิ่มเติม 2)
ติคกณะกรรมการกํ
ากับและสงขเสริ
มการประกอบธุ
รกิจาประกั
ภัยง
และปราบปรามการสนั
บสนุพระราชบั
นทางการเงิญนญัแก
ารกอการรายและการแพร
ยายอาวุ
ธที่มีอานุภาพทํ
ลายลานงสู
พ.ศ. 2559
2550 และ
3) พระราชบั
ญญัตญิคญัุมครองผู
ระสบภัยผจากรถ
2535 และที่แกไขเพิ
ขเพิ่ม่มเติเติมม 4) พระราช5) พระราชบั
ติวิธีพิจปารณาคดี
ูบริโภค พ.ศ. 2551
ญัติปอางกั
และปราบปรามการฟอกเงิ
น ญาระหว
พ.ศ. 2542
่แกไขเพิ
ิปองกัานย
4. ลับักญษณะสํ
คัญนของสั
ญญาประกันภัยเปนสัญ
างผูและที
เอาประกั
นภัย่มกัเติบมผูรและพระราชบั
ับประกันภัย ซึญ่งทัญั้งตสองฝ
บสนุน่ผทางการเงิ
ารกอการราาระเบี
ยและการแพร
ธทีร่มับีอประกั
านุภาพทํ
างสูง
ตและปราบปรามการสนั
างตอบแทนกันดวยการที
ูเอาประกันแก
ภัยกตกลงจะชํ
้ยประกันภัขยยายอาวุ
ให และผู
นภัายลายล
ก็จะชดใช
และ 5) พระราชบั
ญญัยตตามที
ิวิธีพิจารณาคดี
2551 และที
่มเติามคั ญที่ แตกตา ง
คพ.ศ.
าสิ น2559
ไหมทดแทนหากมี
วิน าศภั
่ ตกลงกั นผไวูบเริกิโภค
ดขึ้นพ.ศ.
ในอนาคต
โดยมี่แลกักไขเพิ
ษณะสํ
4. จากสั
ลักษณะสํ
าคัญ่วไป
ของสั
ยเปานงตอบแทน
สัญญาระหว2)างผู
นภั่อยการเสี
กับผูร่ยับงโชค
ประกัหรื
นภัอยเพืซึ่อ่งการเสี
ทั้งสองฝ
ญญาทั
คือญญาประกั
1) เปนสันญภัญาต
เปเนอาประกั
สัญญาเพื
่ยงภัาย
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6) ถาหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลา ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย 7) ชื่อหรือยี่หอของ
ผูรับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย 9) ชื่อของผูรับประโยชน ถาจะพึงมี 10) วันทําสัญญา
ประกันภัย และ 11) สถานที่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 59

2/28/2563 BE 9:07 PM

2-4

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-4

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค

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

บุคคลที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย
2.1 บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน
2. บุคคลที่เกี2.1.1
่ยวขอผูงกัเอาประกั
บการประกั
นาศภัย บัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
นภัย1นวิในทางปฏิ
่ยวขอนงกัฝาบยริสัญเริญาประกั
นวินาศภัยานงของตนเข
ประกอบดวยาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
ผูรับประกับุนคภัคลที
ย มั่เกกีจะเป
่มติดตอแสดงเจตจํ
2.1 บุคคลที่ผูร่เกีับ่ยประกั
วของโดยตรง
รับประกั
นภัย และผูนรภัับยประโยชน
รูปแบบของเอกสารที
นภัยเปนผูได
จัดแทํกาขึผู้นเอาประกั
มา ซึ่งเรีนยภักวยาผู“ใบคํ
าขอเอาประกั
” ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ผูแสดง
1
บัติสวนใหญ
ระสงค
่ยงภัยบของตนเองไปให
แก
นภั่เรียยกวในทางปฏิ
เจตจํานงดังกล2.1.1
าวจะอยูผูเใอาประกั
นสถานะที
า “ผูขอเอาประกั
นภัยผู”ปครั
้นเมื่อทผูี่จระโอนความเสี
ับประกันภัยตอบรั
จนเกิดเปนสัญญา
ผูรับประกั
มักจะเป
ฝายริเริ่มตินดภัตยอก็แสดงเจตจํ
านงของตนเขาไปกอน อาจดวนยวาจา
หรือดวนยลายลั
ประกั
นภัยนขึภั้นยมาแล
ว ผูขนอเอาประกั
จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเป
“ผูเอาประกั
ภัย” ซึก่งษณ
จะกออักใหษรใน
เกิด
ูรับประกั
นภัยเปนภัผูยจัดทัทํ้งานีขึ้ ้นผูเมา
ซึ่งเรียนกวภัยา อาจเป
“ใบคํานขอเอาประกั
นภัยหรื” อดันิงนัติบ้นุคในขั
สิรูปทแบบของเอกสารที
ธิและหนาที่ผูกพัน่ผตามสั
ญญาประกั
อาประกั
บุคคลธรรมดา
คลก็้นไตอนนี
ด ้ผูแสดง
เจตจํานงดังกล2.1.2
าวจะอยูผูรใับนสถานะที
ขอเอาประกั
นภัย” ครัา้นขอเอาประกั
เมื่อผูรับประกั
บจนเกินดภัเปยนไดสักญรอก
ญา
ประกันภั่เยรียเมืกว่อผูาร“ผู
ับประกั
นภัยพิจารณาใบคํ
นภันยภัทีย่ผตอบรั
ูขอเอาประกั
ภัยขึ้นวมาแล
นภัยก็จนะเปลี
“ผูเอาประกั
นภัอยให
” เซึกิ่งดจะก
กิด
ขประกั
อมูลนมาแล
หรือขวอผูมูขลอเอาประกั
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เผยใหดวยวาจา และตกลงรับนประกั
นภัยจนก
เปนอสัใหญเญา
สิทธิและหน
้งนี้ ผูเอาประกั
ภัยอาจเป
นบุ้นคเช
คลธรรมดา
ประกั
นภัยขึา้นทีมา่ผูกผูพัรนับตามสั
ประกัญนญาประกั
ภัยก็จะมีนสภัิทยธิแทัละหน
าที่ผูกพันนตามสั
ญญานั
นเดียวกันหรืทั้องนีนิ้ ตผูิบรุคับคลก็
ประกัไดนภัยจะตอง
ผูรับประกั
นภัปยระกอบธุ
เมื่อผูรับรกิประกั
นภันยวิพินจาศภั
ารณาใบคํ
าขอเอาประกันภัยานัที้น่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
เปนนิติบุคคลซึ2.1.2
่งไดรับใบอนุ
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อหนรับาทีค่าอสิะไรของผู
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ะชดใช
ประโยชนนี้ดวยเชนกัน
คาสินไหมทดแทนให
แกผูเอาประกั
ยในฐานะคู
สัญ่นญาประกั
ยโดยตรง แเพราะกฎหมายเองระบุ
วา ผู่อเอาประกั
ถาผูเอาประกั
นภัยไดนรภัะบุ
ช่ือบุคคลอื
ใหเปนผูรนับภัประโยชน
ทน อันเรียกวา “สัญญาเพื
ประโยชนนภัแยก
รับประโยชนอผูาจเป
นบุคนคลคนเดี
วกันก็ไคดาสิดันงไหมทดแทนให
นั้น สิทธิ หรือหน
นภัชยื่อทีไว่มเีอทยูากนั็ต้นกเป
นของ
บุกับคผูคลภายนอก”
รับประกั
ภัยจําตอยงชดใช
แกาผทีูร่อับะไรของผู
ประโยชนเอาประกั
ตามที่ระบุ
จะชดใช
ผูใหรับแกประโยชน
นี้ดวนยเช
ผู เอาประกั
ภั ยนกกัอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผู รับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผู รับประโยชน เชนนี้ ก็มิไ ด
าผูเอาประกั
ระบุช่ืเออาประกั
บุคคลอื่นให
ประโยชนแอทน
เรียกวาร“สั
ญญาเพื่อไประโยชน
แก
กลายเปนคูสัญถญาประกั
นภัยนดภัว ยได
เพราะผู
ภัยเมีปสนิทผูธิรถับอดถอนหรื
เปลีอั่ยนนแปลงผู
ับประโยชน
ดตลอดเวลา
บุที่คทคลภายนอก”
ผูรับประกั
นภัยาจํผูารตั บอประโยชน
งชดใชคาสินนั้ นไหมทดแทนให
แกผอูรเอาประโยชน
ับประโยชนตามที
ชื่อไวเทานนัภั้นยจะชดใช
ําประกั นภัย นอกเสี
ยจากว
ได แสดงเจตนาถื
ตามสั่ระบุ
ญญาประกั
ต อผูรับ
ใหแกนผูภัเอาประกั
ยกอน เพื่อใหนําไปมอบให
แกผู รชับยประโยชน
ประกั
ยไปแลวนดัภังในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ที่ไดบัญญัเตองไม
ิวา ได ถึงกระนั้น ผู รับประโยชน เชนนี้ ก็มิไ ด
กลายเปนคูสัญ“มาตรา
ญาประกัน374
ภัยดถวายคูสเพราะผู
มีสิทธิถอดถอนหรื
อเปลี้แ่ยกนแปลงผู
รับประโยชนทไดาตนวลอดเวลา
ัญญาฝเาอาประกั
ยหนึ่งทํานสัภัญยญาตกลงว
าจะชําระหนี
บุคคลภายนอกไซร
าบุคคล
ทีภายนอกมี
่ทําประกัสนิทภัธิยจะเรี
นอกเสี
จากว้จาากลู
ผูรักบหนี
ประโยชน
นั้ นได แสดงเจตนาถือเอาประโยชน ตามสัญญาประกัน ภัยต อผูรับ
ยกชํายระหนี
้โดยตรงได
ประกันภัยไปแลในกรณี
ว ดังในประมวลกฎหมายแพ
ยที่ไดคบคลภายนอกย
ัญญัติวา อมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ดังกลาวมาในวรรคตนงและพาณิ
นั้น สิทธิขชองบุ
“มาตรา 374จถากสั
าคูสญัญญานั
ญาฝ้นายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชน
ภายนอกมีสิทธิมาตรา
จะเรียกชํ375
าระหนี
หนี้โดยตรงได
เมื่อ้จสิากลู
ทธิขกองบุ
คคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
ในกรณีดอังระงั
กลบาสิวมาในวรรคต
นนั้นงไดสิไทมธิ”ของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื
ทธินั้นในภายหลั
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น
มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม”
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอื่นนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ
อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอื่นนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอื่นนั้นมิไดมีความ-สัมพันธ
เกี่ยวเนื่องอยางใกล
กับผูเอาประกันงภักล
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งและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
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ผูทดแทนที
เสียชีวิต่จดัะได
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ชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยอมผูรดก
ประกั
นภัยเอาไว
อนเสี
ิตแลวเทาดนััง้นกลจึงาจะมี
ธิเหนืงอแกกวคาวามตาย
มิฉะนั้นแล
นไหมทดแทนนั
นของทายาท
ที่ผูเอาประกั
นภัยกหรื
อผูยรชีับวประโยชน
วมีอสยูิทขณะถึ
แตวจําคตาอสิงอาศั
ยกฎหมายที้นจะตกเป
่ใกลเคียงอย
างยิ่งตาม
ตามกฎหมายของผู

เ
อาประกั
น
ภั
ย
ผู

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

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

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

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

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

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

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

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

ใ
นภาวะจํ
า
นอง
จํ
า
นํ
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดา
ริมสิอทเสมอจํ
ธิดังกลานวนค
าว ดังาในประมวลกฎหมายแพ
ย มาตรา
รัหรืบอไวบุหรื
สินไหมทดแทนที่ลูกหนีง้จและพาณิ
ะเรียกรอชงได
นั้น” 231 ซึ่งบัญญัติวา
“ถ
พ ย้ผสูริ นับทีจํ่าจนอง
ํ า นองจําจํนําานํหรื
า หรื
บ บุ่นรมีิ มสสิิททธิธิเปรียระการอื
เป น ทรั พ ย อัน ไดญเญา
อา
2) าเจทรัาหนี
อบุอริมอยูสิท ใ นบั
ธิอยงาคังอื
กรองคา่ นสินัน้ นไหมทดแทนตามสั
ประกั
ไวไซรรับทประกั
านวานสิภัทยธิจอัํานนอง
จํานํา หรือบุยริมหายของทรั
สิทธิอยางอืพย่นสนัิน้นทีย่เอาประกั
อมครอบไปถึ
ธิที่จใะเรี
ยกรองเอาแก
ประกันนภัภัยยจากผู
เนื่องจากความเสี
นภัยนัง้นสิทตกอยู
นภาวะจํ
านอง จํผาูรนํับา
ประกั
หรือบุนริมภัสิยทดธิวดยังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา
ในกรณี
มทรัพจํยา นํถาาผูหรื
รับอประกั
นภัยงได
รูวามีจ่ นํานองหรื
ริมพสิยทอธิั นอยไดางอื
“ถ า ทรัทพี่เปยนสิอสั
น ทีง่ จหาริ
ํ า นอง
อยู ใ นบั
คั บรบุู หรืริ มอสิควรจะได
ท ธิ ป ระการอื
นั้ น เปอนบุทรั
เอา่น
ทานยันงมิภัใยหไวผไูรซร
ับประกั
ใหแกจํผานํูเอาประกั
าวเจตนาเช
านอง ผหรืูรับอ
ประกั
ทานวนาภัสิยทใชธิเจงิํานนอง
า หรือบุนริมภัสิยทจนกว
ธิอยาางอืจะได
่นนั้นบอกกล
ยอมครอบไปถึ
งสิทนธินัท้นี่จไปยั
ะเรีงยผูกรรับอจํงเอาแก
เจาหนีน้มภัีบยุรดิมวสิยทธิคนอื่นแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
ประกั
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบี
นทีพ่ดยินถนัา้นผูรทับาประกั
นใหถนือภัวยาไดเปรนู หรื
อันอรูควรจะได
ถึงผูรับประกั
วิธีเดีอยบุวกัริมนสินีท้ ทธิอายนให
ในกรณียนที่เณปนหอทะเบี
อสังหาริมยทรั
รูวามีนจภัํายนองหรื
างอืใ่นช
ทรัเงิพนยให
ที่กแฎหมายอนุ
ญาตให
ําไดนั้นาดจะได
วย บอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
ทตลอดถึ
านยังมิงการจํ
ใหผูราับนองสั
ประกังหาริ
นภัยมใช
กผูเอาประกั
นภัยทจนกว
ี่เปนสังไดหาริ
รับประกั
นภัเยงิจะใช
เงินใหแกผูเอาประกั
ยโดยตรงก็
ไดาเวว นแตแตสติทนธิ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอืในกรณี
่นแลวทและมิ
รับมคํทรั
าคัพดคยาผูนการที
่จะใช
นนั้นมาภายในเดื
อนหนึ่งนันบภัแต
วันบอกกล
จะได
รู หรืทีอควรจะได
รูวาทรั
ั้นตกอยูในบั
อบุรถิมือสิวทาธิเปอนยอัางอื
อยางใดๆ
่ไดไปจดทะเบี
ยนพณยนหอทะเบี
ยนทีงคั่ดบินจํนัา้นนําทหรื
านให
นรู่นถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ับประกั
ตองรับผิดตญอาตให
เจาหนีทํา้ ถไดาทรั
ตลอดถึงการจํานองสัผูงรหาริ
มทรันพภัยยทไมี่กฎหมายอนุ
นั้นพดยวสยินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให
ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
ยวกัพนยนีน้ทั้นาตกอยู
นใหอในบั
นุโลมใช
แกอกบุรณี
กับ่นทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
จะไดรู หรือควรจะไดวิรธูวีเดีาทรั
งคับจํบาังนํคัาบหรื
ริมบสิังทคัธิบอซืย้อางอื
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุ
ทรันพภัยยสไมินทํตาอลายหรื
ดวพย”ยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
ผูรับประกั
งรับผิดอตบุอบเจสลายนั
าหนี้ ถา้นทรั
ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
แทนให
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวั
ี่ไดสอูญนุโเสีลมใช
ยไดบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
วิธีเดีตยถุวกัแหนงนีหนี
้ทา้ทนให
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย”
ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได
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2.2.3 ผูเสียหาย คือ บุคคลอื่นที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยค้ําจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 887 วรรคหนึ
ญัต่นิวาที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
2.2.3 ่งผูและวรรคสอง
เสียหาย คือซึ่งบุบัคญคลอื
นวาประกั
ยค้ําบจุนผูรนัับ้นประกั
คือ สันญภัญาประกั
นภัยซึซึ่งสั่งผูญรญาประกั
ับประกันนภัภัยยตกลงว
าจะใช
าสินไหมทดแทนใน
เรียกรองตามสั“อั
ญญาประกั
นภันยภัเอากั
ยไดโดยตรง
ที่กลาวนี
้เปนคการประกั
นภัยความ
นามของผู
เ

อาประกั
น
ภั
ย
เพื
อ
่
ความวิ
น
าศภั
ย
อั
น
เกิ
ด
ขึ
น
้
แก
บ
ค
ุ
คลอี
ก
คนหนึ
ง
่
และซึ
ง
่
ผู
เ

อาประกั
น
ภั
ย
จะต
อ
งรั
บ
ผิ
ดชอบ ชย
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยค้ําจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิ
บุคคลผู่งตและวรรคสอง
องเสียหายชอบที
มาตรา 887 วรรคหนึ
ซึ่งบั่จญะได
ญัรตับิวาคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง
แตคาสินไหมทดแทนเช
นวานีน้ ภัหาอาจจะคิ
าจํานวนอั
นภัยนจะพึ
งตองใชาจะใช
ตามสัคญาญานั
้นไดไม ในคดี
“อันวาประกั
ยค้ําจุนนั้นดเกิ
คือนไปกว
สัญญาประกั
นภันยผูซึร่งับผูประกั
รับประกั
ภัยตกลงว
สินไหมทดแทนใน
ระหว
างบุคเอาประกั
คลผูตองเสี
บผูรับประกั
องเสีกยคนหนึ
หายเรี่งยและซึ
กตัวผู่งเผูอาประกั
นภันยภัเขยจะต
ามาในคดี
นามของผู
นภัยยหายกั
เพื่อความวิ
นาศภันยภัอัยนนัเกิ้นดทขึ้นานให
แกบผุคูตคลอี
เอาประกั
องรับดผิวดย”
ชอบ
เมื
่
อ
ผู

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

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

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

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

อาประกั
น
ภั
ย
ในเวลาที
เ
่
อาประกั
น
ภั
ย
หากมี
ค
วามเสี
่
ย
งภั
ย
สู
ง
เบี
้
ย
ประกั
น
ภั
ย
ก็
จ
ะแพงขึ
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดขึ้นกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนว้นาเป
เปนน
ลํจําานวนเท
ดับ ครัา้นใดหลัโดยปรกติ
งจากที่ทําแสัลญวการได
ญาประกั
นภัยไปแล
ว ความเสี
ยของผู
เอาประกั
ยลดนบอผิยลง
รับความคุ
มครองในส
วนนี่ย้ตงภัองไม
มีใครรู
วาไดเกินดภัความรั
ดขึ้นผูแลเอาประกั
ว” นภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที
้ยประกั
นภันยภัลงตามส
บตั้งแต
ที่มีคจวามเสี
ยลดลง
หรือนวันภัทียผั่จนะได
ตกลงกัน
1.1.2่จะขอลดเบี
สิทธิขอลดเบี
้ยประกั
ย ปกติผวูรนนั
ับประกั
นภัวยันจะพิ
ารณากํ่ยางภั
หนดเบี
้ยประกั
แปรไปตาม
จนถึ
วันสิ้นระยะเวลาประกั
นภัย นเชภันยในเวลาที
ผูรับประกั
นภัยคิดนเบีภัย้ยประกั
ยรถยนต
เพื้น่อเป
การน
ระดับงความเสี
่ยงภัยของผูเอาประกั
่เอาประกั
หากมีนคภัวามเสี
่ยงภัจยากลั
สูง เบีกษณะการใช
้ยประกันภัยรก็ถยนต
จะแพงขึ
พาณิ
ของผู
อมา ผูเอาประกั
นภัยวไดความเสี
เปลี่ยนลั่ยกงภั
ษณะการใช
รถยนตขนองตนมาใช
วนบุผูคเคลเพี
ยงอยนภัางเดี
ลําดับชยครั
้นหลัเอาประกั
งจากที่ทนําภัสัยญตญาประกั
นภัยไปแล
ยของผูเอาประกั
ภัยลดนอสยลง
อาประกั
ยจึงยมีว
ซึสิ่งทจะมี
ความเสี่ยงภัย่จทีะขอลดเบี
่นอยกวาเดิ้ยประกั
ม ผูเอาประกั
นภัยก็วมนนั
ีสิทบธิทตัี่จ้งแต
ะขอลดเบี
ประกัน่ยภังภัยยลงได
้งแตตวกลงกั
ันที่แจนง
ธิตามกฎหมายที
นภัยลงตามส
วันที่มีค้ยวามเสี
ลดลงตามส
หรือวนนั
วันทีบ่จตัะได
ตจนถึ
อผูรงับวันประกั
นภัย ดังที่ไดบัญนญัภัตยิไวเช
ในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
สิ้นระยะเวลาประกั
น ผูรับประกันภัยคิดเบี
้ยประกันชภัยยมาตรา
รถยนต864
จากลัวกา ษณะการใชรถยนต เพื่อการ
“เมื่ อคู สนั ญภัยญาประกั
ภั ย ยกเอาภั
ย ใดโดยเฉพาะขึ
้น เป นรขถยนต
อพิ จขารณาในการวางกํ
หนดจํ
า นวนเบี
พาณิชยของผูเอาประกั
ตอมา ผูเนอาประกั
นภัยได
เปลี่ยนลักษณะการใช
องตนมาใชสวนบุคาคลเพี
ยงอย
างเดีย้ ยว
ย และภั
สิ้นไป
มแลว ทานนว
นั้นไป ผู้ยเอาประกั
ยชอบที
่จะได
ซึประกั
่งจะมีนคภัวามเสี
่ยงภัยเช
ยทีน่นนัอ้นยกว
าเดิหามี
ม ผูไเอาประกั
ภัยาก็ภายหน
มีสิทธิทาี่จแตะขอลดเบี
ประกันภันยภัลงได
ตามส
วนนัลบดเบี
ตั้ง้ยแตประกั
วันทีน่แภัจยง
ตตามส
อผูรับวน”
ประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา
1.1.3่ อคู สิสัทญธิญาประกั
ขอลดจํานนวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
นภัย เมื่อปรากฏภายหลั
งในระหวางระยะเวลาเอาประกั
นภั้ ยย
“เมื
ภั ย ยกเอาภั
ย ใดโดยเฉพาะขึ
้น เป น ข อพิ จารณาในการวางกํ
า หนดจํ า นวนเบี
ทรั
พยนสภัินยที่เและภั
อาประกั
ประกั
นภัไมยลดลงไปอย
งมาก ผูาเอาประกั
มีสิทธิทนี่จะขอลดจํ
นเอาประกั
ประกั
ยเชนนภันัย้นมีสิม้นูลไป
หามี
แลว ทานวาาภายหน
แตนั้นไปนผูภัเยอาประกั
ภัยชอบทีา่จนวนเงิ
ะไดลดเบี
้ยประกันนภัภัยย
ทีตามส
่กําหนดไว
วน” ตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู
พจนานุ
บราชบั
ณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
ให่อคปรากฏภายหลั
วามหมายคําวงาในระหว
“มูลประกั
นภัย” หมายถึง “ราคา
1.1.3 สิกทรมฉบั
ธิขอลดจํ
านวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
นภัย เมื
างระยะเวลาเอาประกั
นภัย
ทรั
นภันยภั”ยอัลดลงไปอย
นเปนการกําางมาก
หนดราคาเอาประกั
ชดใชกาันนวนเงิ
ลวงหนนาเอาประกั
มิใชเปนนการ
ทรัพพยยสทินี่กทีําหนดในการเอาประกั
่เอาประกันภัยมีมูลประกั
ผูเอาประกันภัยนมีภัสยิททีธิ่จทะให
ี่จะขอลดจํ
ภัย
กํทีา่กหนดตามมู
ลคาลของทรั
อาประกั
นภัยปกติ
ซึ่งนมัภักยเปลงไปด
นทรัพวยยสสํินาจํหรั
าพวกที
่ไมอาจตีราคาตามท
องตลาดทั
ําหนดไวตามมู
ประกันพภัยสยินลงที่เพร
อมขอลดเบี
้ยประกั
บระยะเวลาความคุ
มครองที
่เหลืออยู่ว ไปได
เนื่องจากมีมูลคพจนานุ
าทางดากนจิ
ตใจเข
ามาเกีณ่ยฑิวข
องดวย พ.ศ.
เชน ศิ2554
ลปวัตใหถุ คโบราณวั
ตถุ ของสะสม
เอกสารสํ
ญ เปนงตน“ราคา
หรือ
รมฉบั
บราชบั
ตยสถาน
วามหมายคํ
าวา “มูลประกั
นภัย”าคัหมายถึ
กระทั
วิธีการเฉพาะของการประกั
ซึ่งแตกตางจากการประกั
นวิชนดใช
าศภักยันทัล่ววไป
ทรัพย่งทเปี่กํานหนดในการเอาประกั
นภัย” นอัภันยเปในการรั
นการกํบาขน
หนดราคาเอาประกั
นภัยที่จะให
งหนเพราะราคาแห
า มิใชเปนการง
มูกําลหนดตามมู
ประกันภัยลหรื
อสวนไดพเยสีสยินทีไม่เอาประกั
ใชหมายความเพี
คาเทา่ไนัม้นอาจตี
แตยรังาคาตามท
อาจรวมถึองงตลาดทั
คาระวางขนส
คาของทรั
นภัยปกติยงแต
ซึ่งมัเกฉพาะราคาค
เปนทรัพยสินาสิจํนาพวกที
่วไปไดง
และค
าใชจมายอื
ๆ แลวานจิ
แตกตรณี
ย ่ยวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
เนื่องจากมี
ูลค่นาทางด
ใจเขดาวมาเกี
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง
างที
พากษาศาลฎี
กา เรืย่องแต
ง ความหมายของราคาแห
ภัยในการประกั
นภัยการง
มูลประกันตัภัวอย
ย หรื
อส่ ว2.2
นไดเคํสีายพิไม
ใชหมายความเพี
เฉพาะราคาคาสินคาเทางนัมู้นลประกั
แตยังนอาจรวมถึ
งคาระวางขนส
รัและค
บขนาใชจายอื่นๆ แลวแตกรณีดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการประกันภัย
ทั่วไป เพราะราคาแห
งมูลประกั
ภัย หรือสวกนได
าหรับการประกันภัยในการรั
บขนตาม
ป.พ.พ. มาตรา
ตัวอยางที่ 2.2
คําพิพนากษาศาลฎี
า เรืเสี่อยง สํความหมายของราคาแห
งมูลประกั
นภัยในการประกั
นภัย884
การ
วรรคหนึ
่
ง
ไม
ใ
ช
ห
มายความเพี
ย
งแต
เ
ฉพาะราคาค
า
สิ
น
ค
า
เท
า
นั
้
น
แต
ย
ั
ง
อาจรวมถึ
ง
ค
า
ระวางขนส
ง
และค
า
ใช
จ
าย
รับขน
อื่นๆ แลวคํแต
ดวย กาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการประกันภัย
าพิกพรณี
ากษาศาลฎี
ทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. มาตรา 884
วรรคหนึ่ง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง และคาใชจาย
อื่นๆ แลวแตกรณีดวย
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของ
ทรัพยสินพลอยลดนอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาส
รองขอปรับ ลดมู ลประกั นภั ยที่ ลดน อยถอยลงไปหนั กเสีย ก อนที่จ ะเกิ ดความเสีย หาย เนื่องจากกฎหมายใช คํา ว า
“ลดนอยถอยลงไปหนั
ก” จึง่อมิเกิใชดกความเสี
รณีเพียงเล็
กนอยทแต
ถึงจะถือ้ไวมาว“หนั
ก” มิอไนดอมยีระบุ
ไว งคงต
ทั้งนี้ เวลาเมื
ยหายแก
รัพเยทสาไหร
ินประเภทนี
ามากหรื
จะส
ผลทํอางพิ
ใหจคารณาจาก
ุณคาของ
ขทรัอพเท็ยจสจริ
งเปนเกณฑอยลงอย
ผูเอาประกั
ิทธิขอปรั
นเอาประกั
ยลดลงตามมู
าได อันนจะส
เบี้ย
ินพลอยลดน
างมากนภัหรืยมีอสแทบสู
ญสิ้นบมูจํลาคนวนเงิ
าไปเลยก็
ได จึงเปนนภัการให
สิทธิแกผลูเคอาประกั
ภัยงไดผลให
มีโอกาส
ประกั
นภัยบทีลดมู
่คํานวณตามจํ
นเอาประกั
นภัยพลอยลดลงตามไปด
บตั้งแตย หาย
วันที่แเนืจง่อขอลดเป
นตนไป ไมคมําีผวลา
รองขอปรั
ลประกั นาภันวนเงิ
ยที่ ลดน
อยถอยลงไปหนั
กเสีย ก อนที่จ ะเกิวดยนั
ความเสี
งจากกฎหมายใช
ยอนหลัอยถอยลงไปหนั
ง ดังที่บัญญัติไกว”ในประมวลกฎหมายแพ
ย มาตรา
า ก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
“ลดน
จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนงและพาณิ
อย แตเทชาไหร
ถึงจะถื873
อวาว“หนั
าในระหว
างอายุสนัญภัญาประกั
ภัยนับ้นจํมูาลนวนเงิ
ประกันภัเอาประกั
ยไดลดนนอยถอยลงไปหนั
ผูเอาประกั
ขอเท็จจริงเปน“ถ
เกณฑ
ผูเอาประกั
ยมีสิทธิขนอปรั
ภัยลดลงตามมูกไซร
ลคาทไดานว
อันาจะส
งผลใหนเบีภั้ย
ชอบทีน่จภัะได
านวนเงินาซึนวนเงิ
่งเอาประกั
นภัยไวนภัและลดจํ
านวนเงินเบี้ยประกั
ย การลดจํ
นวนเบี้ยนประกั
ภัยมนัีผ้นล
ประกั
ยทีล่คดจํ
ํานวณตามจํ
นเอาประกั
ยพลอยลดลงตามไปด
วยนับนตัภั้งแต
วันที่แจงาขอลดเป
ตนไปนไม
ให
ปนผลต
ยอเนหลั
ง ดัองทีในอนาคต”
่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา
การเปลี
่ยนแปลงมู
นภัยนในกรณี
งมิใชนเภัปยนไดกรณี
่ยนแปลงในมู
“ถาในระหว
างอายุสลัญประกั
ญาประกั
ภัยนั้น มูนลี้ จึประกั
ลดนขอองการเปลี
ยถอยลงไปหนั
กไซร ทานวลคาผูาของทรั
เอาประกัพยนสภัินย
ทัชอบที
่วไป ่จซึะได
่งผูเอาประกั
นภัยนสามารถตรวจสอบราคาในท
องตลาด
ิทธิขอปรั
านวนเงินานวนเบี
เอาประกั
นภัยได
ลดจํานวนเงิ
ซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํ
านวนเงิและมี
นเบี้ยสประกั
นภับย จํการลดจํ
้ยประกั
นภัตยลอด
นั้น
ระยะเวลาประกั
นภัยอยูแลว
ให
เปนผลตอในอนาคต”
1.1.4 สิ่ยทนแปลงมู
ธิขอรับเบีลประกั
้ยประกันภันยภัในกรณี
ยสวนเกินนี้ จึคืงนมิใชผูเเปอาประกั
ภัยมีสิทธิข่ยอรันแปลงในมู
บเบี้ยประกัลคนาภัของทรั
ยสวนเกิพนยสคืิน
การเปลี
นกรณีขนองการเปลี
สองกรณี
ดังนี้
ทัตามกฎหมายได
่วไป ซึ่งผูเอาประกั
นภัยสามารถตรวจสอบราคาในท
องตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัย1)อยูแกรณี
ลว ที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูง1.1.4
เกินไปอย
ยบเที
นภัยในเวลาที
สิทาธิงมาก
ขอรับเมืเบี่อ้ยเปรี
ประกั
นภัยยบราคาแห
สวนเกินงคืมูนลประกั
ผูเอาประกั
นภัยมีส่เกิิทดธิความเสี
ขอรับเบีย้ยหายขึ
ประกั้นนผูภัรยับสประกั
วนเกินคืภันย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ
นคาดัสิงนนีไหมทดแทนลงได
ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น
ตามกฎหมายได
สองกรณี
้
ผูเอาประกันภัยก็มีส1)ิทธิกรณี
ขอรัทบี่ผชํูราับระเบี
้ยประกั
น พรนอภัมทั
้ยตามที่กนฎหมายกํ
วย นดัภังทีย่
ประกั
นภัยพินสภัูจยนสไวดนเกิ
วา มูนลคืประกั
ยที้ง่กดอกเบี
ําหนดราคาเป
จํานวนเงิานหนดด
เอาประกั
บันั้นญได
ญัตมิไีรวาคาสู
ในประมวลกฎหมายแพ
มาตรา 874
า นภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้น ผูรับประกันภัย
งเกินไปอยางมาก เมืงและพาณิ
่อเปรียบเทีชยยบราคาแห
งมูลวประกั
กําหนดราคาแห
ยไว ผูรับนประกั
นภัยชอบที
่จะไดลดจํานวนค
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ“ถนาคคูาสสิัญนญาได
ไหมทดแทนลงได
ทั้งงนีมู้เพืลประกั
่อมิใหผนูเภัอาประกั
ภัยแสวงหากํ
าไรจากการประกั
นภัายสิดันงไหม
นั้น
ทดแทน
ก็แนตภัเมืย่อก็พิมสีสูจิทนธิไดขวอรัา บราคาแห
ประกันนภัภัยยสตามที
ไวน้งั้นดอกเบี
เปนจํา้ยนวนสู
นไปหนักาหนดด
และคืนวจํยานวน
ผูเอาประกั
ชําระเบีงมู้ยลประกั
วนเกิ่ไนดคืตนกลงกั
พรนอมทั
ตามทีง่กเกิฎหมายกํ
ดังที่
เบี
ภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี
้ยดวย”
บัญ้ยญัประกั
ติไวในนประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตรา 874 วา
2)
นมีคําสั่งเปนงหนั
สือใหนลภัดจํ
นที่เอาประกั
นภัย่จนัะได
้นลงเท
ที่นายทะเบี
ยน
“ถาเมืคูส่อัญนายทะเบี
ญาไดกํายหนดราคาแห
มูลงประกั
ยไวานวนเงิ
ผูรับประกั
นภัยชอบที
ลดจํานวนค
าสินไหม
เห็นสมควรไปยั
ภัย และผูงมูเอาประกั
ย ถาไม่ไดมตีขกลงกั
อโตแนยไวงจากคู
ยทั้งสองฝ
าย ก็นใจํหาผนวน
ูเอา
ทดแทน
ก็แตเมื่องผูพิรสับูจประกั
นไดวานราคาแห
ลประกันนภัภัยตามที
นั้นเปสนัญจําญาประกั
นวนสูงเกินนภัไปหนั
ก และคื
ประกั
นภัยนมีภัสยิทใหธิขตอรั
บเบี
้ยประกั
นภัยสว้ยนที
กินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง
เบี
้ยประกั
ามส
วนกั
บทั้งดอกเบี
ดว่เย”
ดังในพระราชบัญญัต2)ิประกั
วินาศภัย ยพ.ศ.
ซึ่งาไดนวนเงิ
บัญญันตทีิว่เาอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เมื่อนนายทะเบี
นมีค2535
ําสั่งเปมาตรา
นหนังสื42
อให(2)ลดจํ
าผูเอาประกั
นภัยเอาประกั
มิไดบอกเลิ
ภัยตาม
ใหถือวนาภัการประกั
เห็นสมควรไปยังผูรับ“ถประกั
นภัย และผู
นภักยสัญถาญาประกั
ไมมีขอโตนแอัยคงคีจากคู
สัญ(1)
ญาประกั
ยทั้งสองฝนาภัยยรายนั
ก็ใหผ้นูเอามี
จํานวนเงิ
นภั้ยยประกั
ตามทีน่นภัายทะเบี
ีคําสั่งรให
ลดลงแล
้น ทั้งนี้นบับหาแตวันวนัันบทีแต
่นายทะเบี
ยนมีคํายสันมี
่งและให
ประกั
นภัยนมีทีส่เิทอาประกั
ธิขอรับเบี
ยสวนที่เยกินได
นคืนมจากผู
ับประกั
นภัยวนัภายในสิ
วันที่นายทะเบี
คําสั่ง
บริ
ษัทกําหนดเบีญ้ยญัประกั
นภันยวิสํนาหรั
ออยูต42
ามจํ(2)
านวนเงิ
ดังในพระราชบั
ติประกั
าศภับระยะเวลาที
ย พ.ศ. 2535่เหลืมาตรา
ซึ่งไดนบซึัญ่งญัเอาประกั
ติวา นภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสว“ถ
นทีา่เผูกิเนอาประกั
ใหแกผูเอาประกั
ยภายในสิ
บหาวันนันบอัแตคคีวภันัยทีตาม
่นายทะเบี
สั่ง” นภัยรายนั้น มี
นภัยมิไดนบภัอกเลิ
กสัญญาประกั
(1) ใหยนมี
ถือวคําการประกั
1.1.5 สินทภัธิยทตามที
ี่จะเรี่ยนกให
ผูรับยประกั
กประกัวนนั้นระหว
นภัยยนมีหากปรากฏว
จํานวนเงินที่เอาประกั
ายทะเบี
นไดมนีคภัํายสัหาหลั
่งใหลดลงแล
ทั้งนีา้นงอายุ
ับแตสวัญันญาประกั
ที่นายทะเบี
คําสั่งและใหา
ผูรับษประกั
นภัยต้ยอประกั
งคําพินพภัากษาให
นบุคคลลมละลาย
นภัยนมีซึส่งิทเอาประกั
ธิเรียกใหนผภัูรยับเท
ประกั
ยหาหลัวกนัประกั
นอื่น
บริ
ัทกําหนดเบี
ยสําหรัเบประยะเวลาที
่เหลืออยูผูตเอาประกั
ามจํานวนเงิ
าที่ไนดภัลดลงแล
้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”
1.1.5 สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอื่น
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ขึ้นมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา
“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
กตนก็ได หรืบอรองว
......”า ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
อัใหนแสมควรมารั
ธิใหผูรับประกันภัยตงอและพาณิ
งรับผิดในแบบ
หรือ876
ขอความของเอกสารที
่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ขึ้นมา ดังที่ไดบ1.1.6
ัญญัติไวสิใทนประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
วรรคหนึ่งวา
ประกันภัย พระราชบั
ญัติประกั
พ.ศ. 2535
ญญัมตละลาย
เิ กี่ยวกับผูเรืเอาประกั
่องนี้ไว ดันงภันีย้ จะเรียกใหหาประกันอันสมควร
“ถาผูรับญประกั
นภัยนตวิอนงคําศภั
าพิยพากษาให
เปนบัคนล
ใหแกตนก็ได หรื“มาตรา
อ ......”29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนได1.1.6
ใหความเห็
้งนี้ รวมทั
อแนบท
ายกรมธรรมประกันภั่เกีย่ยดวข
วยองกับกรมธรรม
สิทธินใชอบ
หผูรับทัประกั
นภัย้งเอกสารประกอบ
ตองรับผิดในแบบหรืหรื
อขอความของเอกสารที
แบบและข
นไดใ2535
หความเห็
ประกันภัย พระราชบั
ญญัอตความที
ิประกัน่นวิายทะเบี
นาศภัย ยพ.ศ.
บัญญันตชอบไว
เิ กี่ยวกัแบลเรืว่อตามวรรคหนึ
งนี้ไว ดังนี้ ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร
หรือเมื่อบริษัทร“มาตรา
องขอ นายทะเบี
ยนจะสั
่งใหนแภักยไขเปลี
ม หรือยกเลิ
อขอความนั้นบางสอวความที
นหรือ่
29 กรมธรรม
ประกั
ที่บริษ่ยัทนแปลงเพิ
ออกใหแก่มผเติูเอาประกั
นภัยกแบบ
ตองเปหรืนไปตามแบบและข
ทั้งหมดก็ไยดนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย
นายทะเบี
ในกรณี
ที่บอริความที
ษัทออกกรมธรรม
ระกัใหนคภัวามเห็
ยแตกตนชอบไว
างไปจากแบบ
หรือขอความที
่นายทะเบียนเห็
นไดนใหสมควร
ความ
แบบและข
่นายทะเบียปนได
แลวตามวรรคหนึ
่ง เมื่อนายทะเบี
เห็
หรือวรรคสอง
ผูเ่งอาประกั
นภัย่ยหรืนแปลงเพิ
อผูรับประโยชน
ระกัอนขอภัความนั
ยมีสิทธิ้นเลืบางส
อกใหวบนหรื
ริษัทอ
หรืนอชอบตามวรรคหนึ
เมื่อบริษัทรองขอ ่งนายทะเบี
ยนจะสั
ใหแกไขเปลี
่มเติม หรืตามกรมธรรม
อยกเลิกแบบปหรื
ตทัอ้งหมดก็
งรับผิดไดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดในกรณี
ใหความเห็
แลวก็ได และไม
นภัยหรือผูรับประโยชน
ตามกรมธรรม
ที่บรินษชอบไว
ัทออกกรมธรรม
ประกัวนาภัผูยเอาประกั
แตกตางไปจากแบบ
หรือขอความที
่นายทะเบีประกั
ยนไดนภัใหยคจะใช
วาม
สิเห็ทนธิชอบตามวรรคหนึ
ดังกลาวนี้ประการใดหรื
อไม ยอมไม
เปนเหตุในหภับยริหรื
ษัทอพผูนรความผิ
ดที่บตัญามกรมธรรม
ญัติไวในพระราชบั
่งหรือวรรคสอง
ผูเอาประกั
ับประโยชน
ประกันญภัญัยตมีินสี้ ิทธิเลือกใหบริษัท
ในกรณี
ที่บ้ตริามแบบกรมธรรม
ษัทออกกรมธรรมปประกั
ระกันนภัภัยยหรื
โดยใช
แบบหรื่บอริขษอัทความที
ยนมิไดใหหรื
ความเห็
นชอบ่
ตองรับผิดในการชํ
าระหนี
อขอความที
ออกให่นนายทะเบี
ั้น หรือตามแบบ
อขอความที
ตามวรรคหนึ
่งหรืใหอควรรคสอง
ผูเอาประกั
จะเลือวกให
บริษัทตอนงรัภัยบหรื
ผิดอตามกรมธรรม
นภัยนั้น ปหรืระกั
อจะบอกเลิ
นายทะเบียนได
วามเห็นชอบไว
แลวก็นไดภัยและไม
าผูเอาประกั
ผูรับประโยชนปตระกั
ามกรมธรรม
นภัยจะใชก
สัสิญ
นั้นเสีย และให
ัทคืเนปเบีนเหตุ
้ยประกั
้นที่ไดชดําทีระไว
บริษัทก็ได และไม
ทธิญาประกั
ดังกลาวนีนภั้ปยระการใดหรื
อไม บยริอษมไม
ใหบนริภัษยัททัพ้งนสิความผิ
่บัญแญัลตวิไแก
วในพระราชบั
ญญัตินวี้ าผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลในกรณี
าวนี้ประการใดหรื
อไม ยอมไมปเประกั
นเหตุ
ริษัทพแนบบหรื
ความผิอขดอทีความที
่บัญญัต่นิไวายทะเบี
ในพระราชบั
ี้” นชอบ
ที่บริษัทออกกรมธรรม
นภัใยหบโดยใช
ยนมิไญดญัใหตคินวามเห็
และพระราชบั
ญัติประกันนภัวิยนจะเลื
าศภัยอกให
พ.ศ.บ2535
่มเติมโดยพระราชบั
นวินาศภักย
ตามวรรคหนึ่งหรื
อวรรคสอง ผูญเอาประกั
ริษัทตอและแก
งรับผิดไขเพิ
ตามกรมธรรม
ประกันภัญยญั
นั้นติปหรืระกั
อจะบอกเลิ
ฉบั
ที่ 2 พ.ศ.นภั2551
สัญบญาประกั
ยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
30/1 ใหถอือไมวายขออมไม
ความหรื
อภาพที
หรือดหนั
งสืญัอตชัิไกวชวนเป
นสวนหนึ
จะใชสิทธิดังกล“มาตรา
าวนี้ประการใดหรื
เปนเหตุ
ใหบริษ่โฆษณา
ัทพนความผิ
ที่บัญ
ในพระราชบั
ญญั่งตของกรมธรรม
ินี้”
ประกันภัย หากข
อความหรือภาพใดมี
ความหมายขั
กับขอ2535
ความในกรมธรรม
นภัย ใหตีความไปในทางที
นคุณย
และพระราชบั
ญญัติประกั
นวินาศภัยดพ.ศ.
และแกไขเพิ่มปเติระกั
มโดยพระราชบั
ญญัติประกันวิ่เนปาศภั
แก
ภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี
ฉบัผบูเทีอาประกั
่ 2 พ.ศ.น2551
หามตัวแทนประกั
นําขอความ
หรือ่โฆษณา
ภาพโฆษณา
ชักชวนที
ไดรับ่งความเห็
นชอบ
“มาตรา
30/1 ใหนถวิือนวาศภั
าขอยความหรื
อภาพที
หรือหรื
หนัองหนั
สืองชัสืกอชวนเป
นส่ไวมนหนึ
ของกรมธรรม
จากบรินษภััทยไปใช
กชวนให
บุคคลทํ
าสัญญาประกั
”
ประกั
หากขในการชั
อความหรื
อภาพใดมี
ความหมายขั
ดกับนภัขอยความในกรมธรรม
ประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
ประกันตภัามกรมธรรม
ย เอกสารประกอบ
แกผูเอาประกันดัภังยนั้นหรืกรมธรรม
อผูรับประโยชน
ประกันภัหรืย อแลเอกสารแนบท
วแตกรณี ายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนัหงาสืมตั
อชัวกแทนประกั
ชวน ซึ่งผูรนับวิประกั
แกผหรื
ูเอาประกั
นภัยตองเป
ไปตามแบบ
และข่ไมอไความที
่นายทะเบี
ยน
นาศภันยภันํยาออกให
ขอความ
อภาพโฆษณา
หรือนหนั
งสือชักชวนที
ดรับความเห็
นชอบ
ได
ใหความเห็
นชอบแล
านั้น แต
ูเอาประกั
นภัยทั่วไปอาจรั
จากบริ
ษัทไปใช
ในการชัวกเทชวนให
บุคผคลทํ
าสัญญาประกั
นภัย” บรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหล
านั้นไดรปับระกั
ความเห็
ชอบจากนายทะเบีหรืยนแล
วหรือยัง ดวายเหตุ
งใหสิทธิแอกความ
ผูเอาประกั
นภัยมี่
ดังนั้น กรมธรรม
นภัยนเอกสารประกอบ
อเอกสารแนบท
ยตางๆนี้ จึตลอดจนข
หรือภาพที
ทางเลื
นี้ งสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
โฆษณาอกหรืดัองหนั
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยมี
ทางเลือก ดังนี้
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ขอความที่ขอ

1) กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ

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

ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เกี่ยวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผ่ ูตรวจสอบ

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เกี่ยวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถ
ทําการตรวจสอบไดผูให
พนักงานเจ
าหน
หนัคงสืวามสะดวกตามสมควรแก
อตอนายทะเบียน ในกรณี
นวานีา้ หน
เมื่อานายทะเบี
ยน
เอาประกั
นภัยหรื
อผูาททีี่เ่รกีายงานเป
่ยวของ ตอนงให
พนัเกชงานเจ
ทีผ่ ูตรวจสอบ
เห็นสมควร นายทะเบี
ยนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
ตามวรรคหนึ
่ง
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกั
นอัคคีภนัยภัระงั
บสิอ้นผูไปซึ
องไม
นอใยกว
าสามวันนับแตวันที่นายทะเบี
ยนมีนคเหตุ
ําสั่งใหและให
นายถาผูเอาประกั
ยหรื
ที่เกี่ง่ยตวข
องไม
หความสะดวกตามวรรคสอง
จนเป
ไมสามารถ
ทะเบี
ยนแจงคําสั่งนั้นไปยั
ษัท และผู
นภัยโดยพลั
มีคําสั่งเเชชนนววาานีนี้ ้ เมื
ให่อสนายทะเบี
ัญญาประกัยนน
ทําการตรวจสอบได
ใหพงนับริกงานเจ
าหนเอาประกั
าที่รายงานเป
นหนังนสือเมืต่ออนายทะเบี
นายทะเบียยนได
น ในกรณี
อัเห็คนคีสมควร
ภัยรายนันายทะเบี
้นระงับสิย้นนจะมี
ไปในวัคนําทีสั่ง่นให
ายทะเบี
ยนกําหนดนั
สัญญาประกั
นอัคคี้นภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
ในกรณีนทอัี่สคัญคีญาประกั
คคีภ่งตัยอระงั
ไปตามวรรคสาม
่เกี่ยวกั
บนิคตําิสสััม่งพัและให
นธระหว
าง
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกั
ภัยระงับสิน้นอัไปซึ
งไมบนสิอ้นยกว
าสามวันนับแตวในส
ันที่นวนที
ายทะเบี
ยนมี
นายบริ
ษัทยกันแจ
บผูเงอาประกั
ภัย งให
อนวเอาประกั
า การระงั
้นไปแหนงเมื
สัญ่อนายทะเบี
ญาประกันยอันได
คคีมภีคัยํานัสั้น่งได
นไปสัญเพราะผู
เอาน
ทะเบี
คําสั่งนั้นนไปยั
บริถษือัทเสมื
และผู
นภับยสิโดยพลั
เชรนะงั
วาบนีสิ้ ้ให
ญาประกั
ยบอกเลิ
อัประกั
คคีภนัยภัรายนั
้นระงักบสัสิญ้นญา”
ไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดนั้น
เพื่อประโยชน
ในการควบคุ
อัคคีภัย พระราชบัในส
ญญัวนที
ติป่เระกั
2535
ในกรณี
ที่สัญญาประกั
นอัคคีมภการประกั
ัยระงับสิ้นนไปตามวรรคสาม
กี่ยวกันวิบนนิาศภั
ติสัมยพันพ.ศ.
ธระหว
าง
มาตรา
พนัากการระงั
งานเจาหน
่มีอํานาจเข
าไปในสถานที
ยสบินสิที้น่เอาประกั
นภัยเอา
ใน
บริ
ษัทกับ39ผูเและมาตรา
อาประกันภัย40ใหกํถาือหนดให
เสมือนว
บสิา้นทีไปแห
งสัญญาประกั
นอัคคี่ตภั้งัยของทรั
นั้นไดพระงั
ไป เพราะผู
เวลาระหว
งพระอาทิ
ยขึ้น และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เกี่ยวของไมใหความ
ประกันภัยาบอกเลิ
กสัญตญา”
สะดวกจนเปนเหตุใเพื
หไ่อมประโยชน
สามารถทํใานการควบคุ
การตรวจสอบได
ก็ใหพนนัอักคงานเจ
าหนาที่รายงานเป
นหนั
อตอยนายทะเบี
ยน
มการประกั
คีภัย พระราชบั
ญญัติประกั
นวิงนสืาศภั
พ.ศ. 2535
เมื
่อนายทะเบี
ยนเห็นสมควร
คําสัา่งหน
ใหาสทีัญ่มญาประกั
คคีภัยรายนั้น่ตั้งเปของทรั
นอันระงั
ได โดยให
มาตรา
39 และมาตรา
40 กํนายทะเบี
าหนดใหพยนันจะมี
กงานเจ
ีอํานาจเขนาอัไปในสถานที
พยบสสิิน้นทีไปก็
่เอาประกั
นภัยถในือ
เสมื
อนหนึ่งาวงพระอาทิ
าเปนการทีตย่ผขูเอาประกั
นภัยบอกเลิ
สัญญาประกั
ภัยแกผูรถับาประกั
นภัยโดยปริ
ยายอผูที่เกี่ยวของไมใหความ
เวลาระหว
ึ้น และพระอาทิ
ตยตกกได
ตามที่เห็นสมควร
ผูเอาประกั
นภัย หรื
ญญาประกันภัย เนืก็่อใหงดพวนัยนายทะเบี
ยนมี
สั่งใหลดจํนาหนั
นวนเงิ
อาประกันยภันย
สะดวกจนเปนเหตุใ6)หไมการบอกเลิ
สามารถทํกาสัการตรวจสอบได
กงานเจาหน
าทีค่รําายงานเป
งสือนตทีอ่เนายทะเบี
ของการประกั
อัคคีนภสมควร
ัยลงเทานายทะเบี
ที่นายทะเบี
ยนเห็คนําสมควร
นวิน้นาศภั
บัญไญัด ตโดยให
ิเรื่องนีถ้ไือว
เมื่อนายทะเบียนนเห็
ยนจะมี
สั่งใหสัญพระราชบั
ญาประกัญนญัอัคตคีิปภระกั
ัยรายนั
เปนยอัพ.ศ.
นระงั2535
บสิ้นไปก็
ดังนีอ้ นหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย
เสมื
“มาตรา
41 ในกรณี
ที่ ป รากฏแก
า หน ายทีนมี่ ใ นการตรวจสอบตามมาตรา
39นภัวยา
6)
การบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัย เนืพ่อนังดกวงานเจ
ยนายทะเบี
คําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกั
ทรัพยสินที่เอาประกั
ยมีราาคาต่
ํากวาจํยานเห็
นวนเงิ
นที่เอาประกั
นภัยญมาก
งขนาดที
่พนัยกงานเจ
าหนาบัทีญ่เห็ญันตวิเารืต่่อํางนีเกิ้ไนว
ของการประกั
นอัคคีภนัยภัลงเท
ที่นายทะเบี
นสมควร
พระราชบั
ญัติปถึระกั
นวินาศภั
พ.ศ. 2535
สมควร
ดังนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการ
ตรวจสอบ ในกรณีเช“มาตรา
นนี้ ถานายทะเบี
ยนเห็ที่นปเป
นการสมควร
ใหนายทะเบี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ39ใหลวดา
41 ในกรณี
รากฏแก
พ นั ก งานเจ
า หน า ทีย่ ในมี
นการตรวจสอบตามมาตรา
จํทรัานวนเงิ
่เอาประกั
่นายทะเบี
ยนเห็
สมควรไปยั
บริษัทถึงและผู
เอาประกั
นภัยาหน
ภายในสิ
พยสินทีน่เทีอาประกั
นภันยภัมียรลงเท
าคาต่าําทีกว
าจํานวนเงิ
นทีน่เอาประกั
นภัยงมาก
ขนาดที
่พนักงานเจ
าที่เห็นบวหาาต่วัํานเกินับน
แต
วัน ที่ ไใหดพรั บนัรายงานจากพนั
ก งานเจา หนา ที่ แตจํ า นวนเงิ
น เอาประกัยนน ภัภายในเจ็
ย ที่ ลดลงแล
ต่ํ า กว า ราคา
สมควร
กงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั
้นตอนายทะเบี
ดวันวนันับ้ นแตตวอันงไม
ที่ปรากฏผลการ
ทรั
พยสินที่เในกรณี
อาประกัเชนนภันีย้ ถตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
กงานเจ
าหนายทีนมี
่ อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลด
ตรวจสอบ
านายทะเบี
ยนเห็นเปนการสมควร ให
นายทะเบี
มาตรา
เมืา่อทีได่นมายทะเบี
ีคําสั่งของนายทะเบี
ยนตามมาตรา
แลวเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับ
จํานวนเงินที่เอาประกั
นภัย42
ลงเท
ยนเห็นสมควรไปยั
งบริษัท41และผู
(1) ผูเอาประกั
นภัยามีหน
สิทาธิทีบ่ อกเลิ
สัญญาประกั
นอัคนคีภภััยยรายนั
้นเสียวไดนั้ นภายในสามวั
บแต
แต วัน ที่ ได รั บรายงานจากพนั
ก งานเจ
แตจํ ากนวนเงิ
น เอาประกั
ที่ ลดลงแล
ต องไมต่ํ า กวนานัราคา
วันพทีย่ไดสรินับทีแจ
งคําสั่งนจากนายทะเบี
ยน และเมื่อไดบอกเลิกแลว กใหงานเจ
บริษัทาหน
คืนาเบีที้ย่ ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
ทรั
่เอาประกั
ภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที
มาตรา่เอาประกั
42 เมื่อนไดภัมยีคนัํา้นสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว
(2) ผูถาเอาประกั
ผูเอาประกั
นอันคอัคีคภคีัยภตาม
(1) ้นใหเสีถยือวไดา การประกั
นภัยนรายนั
(1)
นภันยภัมียสมิิทไดธิบบอกเลิ
อกเลิกกสัสัญญญาประกั
ญาประกั
ัยรายนั
ภายในสามวั
นับแต้น
นทีง่เคํอาประกั
นภัยตามที่นยายทะเบี
ําสั่งให
ลดลงแล
นี้ ้ยนัประกั
บแตวนั ภัทีย่นให
ายทะเบี
ยนมีคําสัน่งภัและให
วัมีนจําทีนวนเงิ
่ไดรับแจ
าสั่งจากนายทะเบี
น และเมืยนได
่อไดมบีคอกเลิ
กแล
ว ใหบวรินัษ้นัทคืทัน้งเบี
แกผูเอาประกั
ย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น
(2) ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”
ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํบริา ษนวนเงิ
น ที่ เ อาประกั
น สมควร ให่เหลื
น ายทะเบี
อํ า นาจออกคํ
า สั่ งนเป
ล ดจํวานันวนเงิ
น ที่
ัทกําหนดเบี
้ยประกันนภัภัยยสํมากเกิ
าหรับระยะเวลาที
ออยูตามจํยานมี
นวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
ภัยนเทหนัาทีง่ไสืดอลให
ดลงแล
้น และให
เอาประกั
นภันยนัภั้นยสลงเท
ายทะเบี
ยนเห็นสมควรไปยั
งผูรบับหประกั
เอาประกัยนมี
นภัคยําสัแต่ง”ทั้งนี้จะตองใหลดลง
คืนเบี้ยประกั
วนทีา่เทีกิ่นให
แกผูเอาประกั
นภัย ภายในสิ
าวันนันบภัแตยวและผู
ันที่นายทะเบี
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสภายหลั
ินที่เอาประกั
นภัยนั้น ตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
าหนาที่ และให
งการตรวจสอบ
เมื่อพนั
กงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยกสงานเจ
ินที่เอาประกั
นภัยนั้นผมีูเอาประกั
ราคาต่ํานกวภัยา
มีจํ าสนวนเงิ
ิทธิบอกเลิ
สัญญาประกั
คคีภัยนรายนั
้นเสียใหก็ไนดายทะเบี
ภายในสามวั
บแตวันที่ไดารสัับ่ งแจ
าสั่งจากนายทะเบี
ยน ตาม
น ทีก่ เ อาประกั
น ภันยอัมากเกิ
สมควร
ย นมีนอํนัา นาจออกคํ
เปงนคํหนั
สื อ ให ล ดจํ า นวนเงิ
น ที่
พระราชบั
ย พ.ศ.ยนเห็
2535นสมควรไปยั
มาตรา 41 งและมาตรา
ดังกล
าว นภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง
เอาประกันญภัญัยตนัิป้นระกั
ลงเทนวิานทีาศภั
่นายทะเบี
ผูรับประกัน42ภัย(1)และผู
เอาประกั
1.2 หนพายทีส่ขินองผู
เอาประกั
ประกอบด
วย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกั
นภัย า2)หนหน
่เปดเผยข
อความจริ
ไมต่ํากวาราคาทรั
ที่เอาประกั
นภันยนัภั้นย ตามที
่ปรากฏในการตรวจสอบของพนั
กงานเจ
าทีา่ ทีและให
ผูเอาประกั
นภัยง
และไม
ถลงขกอสัความอั
นเปนเท็
หน้นาเสี
ที่บยอกกล
าวเมื่อเกิดวินนัาศภั
อกกลาวการโอนวั
ถุที่
มีสิทธิบแอกเลิ
ญญาประกั
อัคจคีภ3)
ัยรายนั
ก็ได ภายในสามวั
บแตย วและ
ันที่ไดร4)ับแจหน
งคําาทีสั่บ่งจากนายทะเบี
ยน ตตาม
เอาประกั
พระราชบันญภัญัยติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว
่ชําระเบี้ยนประกั
นภัย ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ติเรืา่อทีงนี่เป้ไวดเผยข
ดังนี้ อความจริง
1.2 1.2.1
หนาที่ขหน
องผูาทีเอาประกั
ภัย ประกอบด
วย 1) หนาที่ชําระเบี
้ยประกัชนยภับัยญ2)ญัหน
ภัยนั้นาวเมื
คือสั่อญเกิญาซึ
บุคคลคนหนึ
าสินไหมทดแทน
และไมแถลงขอ“มาตรา
ความอัน861
เปนอัเท็นจวาสั3)ญญาประกั
หนาที่บนอกกล
ดวิน่งาศภั
ย และ ่ง4)ตกลงจะใช
หนาที่บคอกกล
าวการโอนวัตหรืถุทอี่
ใช
เงินจํานวนหนึ
เอาประกั
นภัย ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้
บุคคลอีกคนหนึ1.2.1
่งตกลงจะส
ซึ่งเรี้ยยประกั
กวา นเบีภั้ยยประกั
นภัย
หนาทีง่ชเงิํานระเบี
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
มาตรา
กษณะนี
“มาตรา862
861ตามข
อันวอาสัความในลั
ญญาประกั
นภัยนั้ ้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ
คํา่วงให
า “ผู
รับประกั
นภัยย”หากมี
ทานหมายความว
า คูอสยัญางอื
ญาฝ
ายซึ่งตกลงจะใช
หรือใชเงิน้
ใชเงินจํานวนหนึ
ในกรณี
วินาศภั
ขึ้น หรือในเหตุ
่นในอนาคตดั
่งไดรคะบุาสิไนวใไหมทดแทน
นสัญญา และในการนี
่งให ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย
บุจําคนวนหนึ
คลอีกคนหนึ
คําวา “ผู
เอาประกั
ภัย” ทานหมายความว
า คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย
มาตรา
862
ตามขอนความในลั
กษณะนี้
า บุาคคูคลผู
ะพึงาไดยซึรับ่งตกลงจะใช
คาสินไหมทดแทนหรื
อรับจํานวนเงิ
ใชเใงิหน
คําวา “ผูรรับับประโยชน
ประกันภั”ย”ทาทนหมายความว
านหมายความว
สัญจญาฝ
คาสินไหมทดแทน
หรือนใช
จํานวนหนึ่งให อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”
ผูเอาประกั
าที่ชําระเบี้ยประกั
เต็มจําายซึ
นวนเงิ
นตามที่ตงเบี
กลงกั
นใหนแกภัผยูรับประกันภัย
คํดังานัว้นา “ผู
เอาประกันนภัภัยจึยง”มีทหานนหมายความว
า คูนสภััญยญาฝ
่งตกลงจะส
้ยประกั
เปนการตอบแทนตามสั
บางสัญญาประกั
ยอาจกํ
หนดเงื
ชําระภายในกํ
คําวา “ผูรญับญาประกั
ประโยชนน”ภัทยานหมายความว
า บุนคภัคลผู
จะพึางได
รับคา่อสินไขให
นไหมทดแทนหรื
อรับาจํหนดระยะเวลา
านวนเงินใชให
อยางชัดเจนแนอนึ
นอน
ชําระเบี
ประกันภันยั้นตามเงื
้น อาจทํ่งาคนเดี
ใหไมยไวกั
ดรนับก็ความคุ
่ง ผูเผลของการไม
อาประกันภัยและผู
รับ้ยประโยชน
จะเป่อนนไขนั
บุคคลคนหนึ
ได” มครอง หรือกระทั่ง
ทําใหสัญญาประกั
บสิ้นไปก็
นภัยนทีภั่มยิไเต็ดกมําจํหนดเงื
้นเอาไว
ดังนัน้นภัยผูระงั
เอาประกั
นภัไยดจึงแต
มีหบนางสั
าที่ชญําญาประกั
ระเบี้ยประกั
านวนเงิ่อนนไขเช
ตามทีน่ตนักลงกั
นใหให
แกผผูเูรอาประกั
ับประกันภัย
ทํเปานการชํ
าระเบี้ยประกันภัญยญาประกั
โดยทันทีนภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
การตอบแทนตามสั
างระยะเวลาเอาประกั
นภัย นสัภัญยญาประกั
ภัยต้นองระงั
ผลของ่ง
อยางชัดเจนแนหากระหว
นอน ผลของการไม
ชําระเบี้ยประกั
ตามเงื่อนนไขนั
อาจทํบสิา้นใหไปไมดไดวรยผลของกฎหมาย
ับความคุมครอง หรือกระทั
การบอกเลิ
กสัญญานั
เองบสิผู้นเอาประกั
ก็ยญังคงมี
หนานทีภั่ชํยาระเบี
นภั่อยนไขเช
ตามสนวนันให
แกผูรใหับผประกั
นภัยนอยูภัดยี
ทําใหสัญญาประกั
นภัย้นระงั
ไปก็ได แตนภับยางสั
ญาประกั
ที่มิได้ยกประกั
ําหนดเงื
้นเอาไว
ูเอาประกั
สํทําหรั
บระยะเวลาเอาประกั
นภัยทีน่ไทีดรับความคุมครองไปแลว
การชํ
าระเบี้ยประกันภัยโดยทั
1.2.2 หนาางระยะเวลาเอาประกั
ที่เปดเผยขอความจริ
แถลงข
ประมวลกฎหมายแพ
งและ
หากระหว
นภัยง สัและไม
ญญาประกั
นภัอยตความอั
องระงับนสิเป้นนไปเท็ดจวยผลของกฎหมาย
หรือผลของ
พาณิ
ชย บัญกญัสัตญิเรืญานั
่องนี้น้ไวเองดังนีผู้เอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี
การบอกเลิ
“มาตรา 865นภัถยาทีในเวลาทํ
าสัญมญาประกั
นภัวย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน
สําหรับระยะเวลาเอาประกั
่ไดรับความคุ
ครองไปแล
การใชเงินยอมอาศั
หรือมรณะของเขานั
้นก็ดี รูแอถลงข
ยูแลวละเว
นเสียนไมเปเปนดเท็เผยข
ความจริง ซึ่งอาจจะไดงและ
1.2.2ยความทรงชี
หนาที่เปพดเผยข
อความจริง และไม
อความอั
จ อประมวลกฎหมายแพ
พาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอัน
การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะได
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จูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้น
เปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ
ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี
หรื
อมิไรดับใชประกั
สิทธินภัั้นยภายในกํ
าหนดห
าปนนภัับยแต
ทานวดไม
าสิยทอมทํ
ธินั้นาเปสัญนอัญา
นระงั
จูงใจผู
ใหเรียกเบี
้ยประกั
สูงวขึัน้นทํอีากสัญหรืญาก็
อใหดบี อกป
หรืบอสิวา้นรูไปอยูแลว แถลงขอความนั้น
มาตรา
ยะกรรมเมื
เปนความเท็จไซร
ทานว176
าสัญโมฆี
ญานั
้นเปนโมฆี่อยบอกล
ะ างแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเป
จะใหากงภายในกํ
ลับคืนเชานหนดเดื
นั้นไดกอ็ในหนึ
หไดร่งับนัคบาแต
เสีวยันหายชดใช
ใหแนทน
ถานมิการพ
ไดใชสนิทวิธิสบัยอกล
ที่ผูรับประกั
ภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี
คคลใดไดาหนดห
รู หรือาควรจะได
ยะาสิเมืท่อธิบอกล
ว ใหบสิถ้นือไป
วาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
หรือมิไดใชสิทธิถนาั้นบุภายในกํ
ปนับแตวรันูวทําาการใดเป
สัญญาก็นดี โมฆี
ทานว
นั้นเปนางแล
อันระงั
เปนโมฆะ นับแต
วันที่ได176
รู หรืโมฆี
อควรจะได
รูว่อาเป
นโมฆีางแล
ยะ ว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
มาตรา
ยะกรรมเมื
บอกล
หานมมิ
ใหใชนสวิิทสธิัยเจะให
รียกรกอลังอับนคืเกิ
มตามวรรคหนึ
่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
สูฐานะเดิม ถาเป
การพ
นเชดแต
นนัก้นารกลั
ไดก็ใบหคืไดนรสูับฐคานะเดิ
าเสียหายชดใช
ใหแทน
โมฆียะกรรม ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
มาตรา
างรหรื
อใหนโมฆี
สัตยาบั
เปนโมฆะ นับแต
วันที่ไ178
ดรู หรืการบอกล
อควรจะได
ูวาเป
ยะ นแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งหเปามมิ
นบุใคหคลที
อน”
ใชสิท่มีตธิเัวรีกํยากรหนดได
องอันแเกินดนแต
การกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม ผูเอาประกั น ภัย มีหนา ที่ ตองแถลงขอความจริง อัน เป นสาระสํา คัญ ที่ ตนเองได รับ รูม า หรือไม แถลง
ขอความอันเปนมาตรา
เท็จ ในเวลาทํ
าสัญญาประกั
ผูรับนประกั
นภัยยะกรรม
มิฉะนั้นยอแลมกระทํ
วจะสงาผลทํ
าใหสัญญาประกันภัยตกเป
178 การบอกล
าง หรืนอภัใหยกัสบัตยาบั
แกโมฆี
ไดโดยการแสดงเจตนาแก
คูกรณีน
โมฆี
ซึ่งหากผู
นภั่มยีตมารั
ทราบภายหลั
งจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
อีกฝยาะยหนึ
่ง ซึ่งเปรับนประกั
บุคคลที
ัวกําบหนดได
แนนอน”
ล า งสั ญ ญาประกั
น ภั ย นั้ นนใหภัตยกเป
้ ง แต ต นอก็ความจริ
ไ ด ภายในกํ
า หนดระยะเวลาหนึ
่ ง เดื อนนั
ั น ทีอ่ ทไมราบมู
ผูเอาประกั
มีหนนาโมฆะตั
ที่ ตองแถลงข
ง อัน เป
นสาระสํา คัญ ที่ ตนเองได
รับบรูแต
ม าวหรื
แถลงล
ทีขอ่เปความอั
น เหตุนใเป
นการบอกล
างไดาสัหรืญอญาประกั
ภายในกํนาภัหนดระยะเวลาห
แต้นวแล
ั นทีว่ ทจะส
ํ าสังญผลทํ
ญาประกั
ภั ยนั้ น แต
นเท็จ ในเวลาทํ
ยกับผูรับประกันภัายปมินฉับะนั
าใหสัญนญาประกั
นภัหยากผู
ตกเป รับน
ประกั
มิไดใรชับสประกั
ิทธิบอกล
ง หรืบทราบภายหลั
อใชสิทธิบอกล
างเกินกําหนดระยะเวลาดั
ไว สัสญิทญาประกั
นภัยก็ยังคงมีผล
โมฆียะนซึภั่งยหากผู
นภัยามารั
งจากตกลงรั
บประกันภัยไปแลงวระบุ
อาจใช
ธิตามกฎหมายในการบอก
สมบู
ตอไป น ภั ย นั้ น ให ต กเป น โมฆะตั้ ง แต ต น ก็ ไ ด ภายในกํ า หนดระยะเวลาหนึ่ ง เดื อนนั บ แต วั น ที่ ท ราบมู ล
ล า งสัรญณญาประกั
ทั้งนี้ รายละเอี
ดเพิอ่มภายในกํ
เติมจะขอนํ
าไปกลาวในเรื่อางที
จริตอยางยิน่งภัของคู
ัญญา
ซึ่ง รอยูั บ
ที่เปน เหตุ ใ นการบอกล
างไดยหรื
า หนดระยะเวลาห
ป น่ 2.2
ับ แตหลั
วั นกทีความสุ
่ ทํ าสั ญ ญาประกั
ยนั้ นสแต
หากผู
ในบททีน่ภั2ยมิกฎหมายที
่ยวขาองงกัหรื
บนายหน
นาศภั
ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื
ขอตออายุนภัใบอนุ
าตเปผนล
ประกั
ไดใชสิทธิ่เบกีอกล
อใชสิทาธิประกั
บอกลนาวิงเกิ
นกํายหนดระยะเวลาดั
งระบุไว สัญ่อญาประกั
ยก็ยญังคงมี
นายหน
สมบู
รณาตประกั
อไป นวินาศภัยครั้งที่ 2 (นว. 2)
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเรื่องที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยู
อยางที่ 2.3่เกีคํ่ยาวขพิอพงกั
ากษาศาลฎี
เรื่องนการรั
บรูยถึงภายใต
ขอความจริ
ปนสาระสําคัญ่อขอต
เปนอคดี
ที่ผใูเบอนุ
อาประกั
นภันย
ในบทที่ 2ตัวกฎหมายที
บนายหนกาาประกั
วินาศภั
หลักสูงทีต่เรการอบรมเพื
อายุ
ญาตเป
เป
นโจทก
ฟองเรีนยวิกร
องจํยาครั
เลย้งทีผู่ ร2ับ(นว.
ประกั2)นภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
นายหน
าประกั
นาศภั
คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง
อันจะทําให
ัญญาเป
นโมฆีคํายพิะพตามประมวลกฎหมายแพ
ชยมาตรา
นั้น ตาอคังเป
อความจริ
งซึ่งผูนเภัอาย
ตัวสอย
างที่ 2.3
ากษาศาลฎีกา เรื่อง การรังบและพาณิ
รูถึงขอความจริ
งที่เป865
นสาระสํ
ญ เปนนขคดี
ที่ผูเอาประกั
ประกั
นภัฟยรูอองเรียูแยกร
ลวอวงจํ
า าจะเป
จู งใจให
นภัยญเรีญาประกั
ยกเบี้ยนประกั
เปนโจทก
เลย ผูนรเหตุ
ับประกั
นภัย ผใหูรับรับประกั
ผิดตามสั
ภัย นภัยสูงขึ้นอี ก หรือใหบ อกปดไมยอม
ทําสัญญาคําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
าที่บอกกล
่อเกิผดูวิรับนาศภั
ญญัอตใหิเรืบ่องนี
้ไวดดัไม
งนีย้ อม
ประกันภัยรูอ ยู1.2.3
แลววหน
า จะเป
นเหตุาจวเมื
ู งใจให
ประกัย นประมวลกฎหมายแพ
ภัยเรี ยกเบี้ยประกันงและพาณิ
ภัยสูงขึ้นชอียกบัหรื
อกป
ทําสัญญา “มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดขึ้น เพราะภัยมีขึ้นดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา
1.2.3 หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดขึ้น เพราะภัยมีขึ้นดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา
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ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ
ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได”
เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยขึ้น ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุถนาั้นมิตไดอปผูฏิรับบประกั
นภัยโดยไม
สวนการใดจะถื
กชาหรื
นั้น ยคงต
งดูาพสิฤติ
การณตามความ
ัติตามบทบั
ญญัติทชี่กักลชาาวมาในวรรคก
อน ผูอรวับาชัประกั
นภัอยไม
อาจเรี
กรอองค
นไหมทดแทน
เพื่อ
เหมาะสมของสถานการณ
ป ้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได”
ความเสียหายอยางใดๆ อันเปเกินดกรณี
แตกไารนั
อย
งไรก็
ีบทบัญญัาตงความเสี
ิอื่นใดของกฎหมายที
วา ผลของการแจ
ลาาชทีา่นีของผู
้จะสเงอาประกั
ผลทําใหนผภัูรับย
เมื่อาเกิ
ดมีตภาม
ัยทีไม
่คุมมครองสร
ยหายใหแกผ่รูเะบุ
อาประกั
นภัยขึ้น ใหงเปเหตุ
นหน
ประกั
ภัยงสามารถปฏิ
ได เพียชงแต
กคาสินไหมทดแทนที
กิดอขึไม้นแก
นเององดู
อันพเนืฤติ่องมาจากการแจ
จะตอนงแจ
เหตุนั้นตอผูเสธความรั
รับประกันบภัผิดยโดยไม
ักชาใหสเรีวยนการใดจะถื
อวาชักชา่เหรื
นั้นตคงต
การณตามความง
เหตุ
ลา ชาดังกลาวไดเทานั้นเปนกรณีไป
เหมาะสมของสถานการณ
แม
ระนัต้นาม
ก็ตาม
ัญญาประกั
นภัยอาจจะตกลงเป
นไขในกรมธรรม
วา าถให
าผูผเูรอาับ
อยากงไรก็
ไมมคูีบสทบั
ญญัติอื่นใดของกฎหมายที
่ระบุนวาเงื่อผลของการแจ
งเหตุปลระกั
าชานนีภั้จยะสก็งไดผลทํ
ประกั
หรือผูรับประโยชน
ไมแบจผิงดเหตุ
ว หรื
หนดระยะเวลา่เกิดใหขึผ้นูรแก
ับประกั
เสธความง
ประกันนภัภัยยสามารถปฏิ
เสธความรั
ได โเพีดยเร็
ยงแต
ใหเอรีภายในกํ
ยกคาสินาไหมทดแทนที
ตนเองนภัอัยนสามารถปฏิ
เนื่องมาจากการแจ
รัเหตุ
บผิลดา ไดชาซึดั่งงคูกลสัญาวได
ญานัเท้นาสามารถกระทํ
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ได เพราะไมตถถุือทเปี่เอาประกั
นขอตกลงที
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วรรคสอง
กําหนดไว
งชัดใหแจความเห็
งวา จะต
องกระทํ
าดาวเอาไว
ยวาจาหรื
อเปแต
นหนั
งสือถึงจะมี
ประกั
น
ภั
ย
จํ
า
ต
อ
งได
ร
บ
ั
ความเห็
น
ชอบเป
น
หนั
ง
สื
อ
เท
า
นั
น
้
จากผู
ร

บ
ั
ประกั
น
ภั
ย
ถึ
ง
จะมี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ได
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ประกันภัย
ตัวอยบางกรมธรรม
างที่ 2.4 เรื่องประกั
การโอนวั
ี่เอาประกั
แลว ในเลย แตบางกรมธรรม
นภัย ตผูถุรับทประกั
นภัยนไดภัยรทีะบุ่ใหใหคความเห็
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่อนไขทัน่วหนั
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ตถุใทหี่เแอาประกั
นชอบล
วงหนาไวนภัแลยวตามกรมธรรมประกันภัยนี้
และบริษัทดัตงทีอ่ปงรัรากฏอยู
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เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอื่น ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้
และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 77

2/28/2563 BE 9:07 PM

2-22

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-22

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกั น ภั ย อาจจะต องรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายส ว นแรกเองตามเงื่ อนไขความคุ ม ครองที่ ป รากฏในกรมธรรม
ประกันภัยอยนีา้”งไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับขี่
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
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การโอนวัตถุที่เอาประกั
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อน ่ ป รากฏในกรมธรรม
ประกั น ภัตัยวอาจจะต
องรัเรืบ ผิ่องด ชอบในความเสี
ย หายสนวภันแรกเองตามเงื
่ อนไขความคุ
ประกันภัยดันีงในเงื
้” ่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา
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บสิบ้นความเห็
ไปทันทีนเมืชอบเสี
่อ ยกอน
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วอยามงทีครองตามกรมธรรม
่ 2.5 เรื่อง การโอนวั
ตถุทนี่เภัอาประกั
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ทธิ์ในทรั
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“ขอที่ 6.13
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บไปแห
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อาศัยตอไป
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บริษัทจะคื
นเบี้ยพประกั
ภัยตามตารางอั
ราเบี
ประกั
ยระยะสั
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อันเปนทรัพยงไรก็
สินทีต่เาม
อาประกั
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นภัยเอาประกั
ในตารางกรมธรรม
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เพื่อษการอยู
ยิอาศั
นยอมรั
อกใบสลั
งกรมธรรมตปราเบี
ระกัน้ยภัประกั
ยไวเปนนภัหลั
กฐานแล
ยตอบไปประกั
ทั้งนีน้ ภับริยตษอัทไปจะคืโดยได
นเบี้ยอประกั
นภักยหลั
ตามตารางอั
ยระยะสั
้น ว”
เช
นนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา
........................................
ประกั น ภัอย
ย นัา้ นงไรก็
จะตตาม
องมิเงืไ่อดนไขข
ส งผลทํ
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วามเสี
่ ยงภังยคัเพิบใช
่ม สูหากผู
งขึ้ น กว
าเดิ มเปนภันยอยไดาแงมากอี
ย ตั ว อย
างเชษนัทตกลง
ผูเอา
อ 6.13
นํามาบั
เอาประกั
จงใหบริกษดัทวทราบ
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คาทัน่วภัไปยไวตเอปมา
ื้อโกดังหลั
ยิประกั
นยอมรั
ยตอไป
นหลัผูซกฐานแล
ว” งนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใช
ดุไอวไฟ
นชอบจากผู
ประกั
นภัผยลบั
เสียงกคัอบนไดจะมีอนึ
ผลทํ
าใหสัญญาประกั
นภัยนีต้ตถุกเป
เชนเก็นีบ้กวั็จสะต
งปฏิถบามิัตไิใดหรถับูกความเห็
ตอง ครบถ
วนเสียกรอับนถึ
งจะมี
่ง นอกจากนี
้ การโอนวั
ที่เอาน
โมฆะ
ญัตอิไงมิ
วในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ประกั นดังภัทีย่ไนัด้ นบัญ
จะต
ไ ดส งผลทํา ใหมี ความเสี
่ ยงภัย เพิช่มยสูมาตรา
งขึ้ น กว875
าเดิ มวรรคสอง
เป นอยา งมากอีกดว ย ตั ว อย างเชน ผูเอา
“ถ
า
ในสั
ญ
ญามิ
ไ
ด
ก
า
ํ
หนดไว
เ
ป
น
อย
า
งอื
น
่
เมื
อ
่
ผู
เ

อาประกั
น
ภั
ย
โอนวั
ี่เอาประกั
และบอกกล
าวการโอน
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูตซถุื้อทโกดั
งหลังนีน้ตภัอยจากผู
เอาประกั
นภัยเดิม
ไปยั
ง
ผู

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

ใ
นสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
นั
้
น
ย
อ
มโอนตามไปด
ว
ย
อนึ
่
ง
ถ
า
ในการโอนเช
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนนีน้
ชโมฆะ
องแหดังงภัทีย่ไดเปลี
หรือเพิ่มขึ้นหนักไซร
ทานวชาสัยญมาตรา
ญาประกั
ยนั้นกลายเปนโมฆะ”
บัญ่ยญันแปลงไป
ติไวในประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
875นภัวรรคสอง
“ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
2.
สิ
ท
ธิ
แ
ละหนนาภัทียไซร
่ของผู
ับประกั
ไปยังผูรับประกั
ทารนว
าสิทธิอนันภัมียอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนนี้
ญาประกั
นวินาศภัหรืยอกํเพิ
าหนดสิ
ทธิแกละหน
่ของผู
ประกันภันยภัไวยนัดั้นงกลายเป
นี้
ชองแหงภัสัยญเปลี
่ยนแปลงไป
่มขึ้นหนั
ไซร ทาาทีนว
าสัญรับญาประกั
นโมฆะ”
2.1 สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได
ลดคสิาทสิธินแไหมทดแทน
หากวรับาราคาแห
2.
ละหนาที่ของผู
ประกันงภัมูยลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัสัยญตามข
อตกลงทางสั
4) สิททธิธิแเละหน
รียกใหาผทีูเ่ขอาประกั
นภัยหาหลั
ญาประกั
นวินาศภัญยญา
กําหนดสิ
องผูรับประกั
นภัยไวกประกั
ดังนี้ น 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกั
สิทธิรในการรั
ทธิ ย7)ประกอบด
สิทธิในการไล
เรียกเงินคืบนชํเฉพาะตามพระราชบั
ญญัสิตทิคธิุมทครอง
2.1นภัสิยทธิ6)ของผู
ับประกับนชวิวนงสิาศภั
วย เ1)บี้ยสิหรื
ทธิอในการขอรั
าระเบี้ยประกันภัย 2)
ี่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
อันควร และ 9) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย
2.1.1 สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเรื่อง
ดังนี้ ยจากรถ พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผล
ผูนีป้ไวระสบภั
31 หกาสัมมิ
ใหบริษัทนกระทํ
อันควร และ 9)“มาตรา
สิทธิบอกเลิ
ญญาประกั
ภัย าการดังตอไปนี้
……………………..
2.1.1 สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเรื่อง
นี้ไว ดังนี้ (12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ”
และพระราชบั
ญัตใิปหระกั
นาศภัายการดั
พ.ศ.งต2535
“มาตรา 31 หญามมิ
บริษนัทวิกระทํ
อไปนีและที
้ ่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ฉบับที่ 2 พ.ศ. ……………………..
2551 บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
“มาตรา
ใหต้ยัวประกั
แทนประกั
นวินาศภั
ยมีสิทนธิรภัับยเบี
้ยประกั
ัทตัวแทนประกันวินาศภัย
(12) รับชํ66
าระเบี
นภัยจากผู
เอาประกั
ลดลงต่
ํากวนภัาจํยาในนามของบริ
นวนที่ตองชําษระ”
อาจทําสัญญาประกั
นภัยในนามของบริ
เมื่อยไดพ.ศ.
รับหนั2535
งสือมอบอํ
ัท
และพระราชบั
ญญัติประกัษนัทวิไดนาศภั
และทีา่แนาจจากบริ
กไขเพิ่มเติมษโดยพระราชบั
ญญัติประกันวินาศภัย
นาศภั
ฉบับที่ 2 พ.ศ. นายหน
2551 บัาญประกั
ญัติเนรื่อวิงนี
้ไว ดัยงหรื
นี้ อพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษ“มาตรา
ัทได เมื่อ66ไดรใหับตหนั
งสือมอบอํนาวินาจจากบริ
ัวแทนประกั
นาศภัยมีสิทษธิัทรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
หนังสืนอภัมอบอํ
านาจของบริ
ใหทําตามแบบที
่นายทะเบียนกําหนด
อาจทําสัญญาประกั
ยในนามของบริ
ษัทษไดัทตามวรรคสอง
เมื่อไดรับหนังสืและวรรคสาม
อมอบอํานาจจากบริ
ษัท
หนังสือมอบอํ
ษัทอพนั
แมมกิไงานของบริ
ดทําตามแบบที
เหตุใบหเบีเสื้ย่อประกั
มสิทธินขภัองย
นายหน
าประกัานนาจของบริ
วินาศภัย หรื
ษัทซึง่นมีายทะเบี
หนาที่เกีย่ยนกํวกัาบหนด
การรัก็บไมเงิเนปนอาจรั
ผูเอาประกันภัษย ัทผูได
รับเมื
ประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกันภัย หรื
ในนามของบริ
่อไดรับหนั
งสือมอบอําปนาจจากบริ
ษัทอบุคคลที่เกี่ยวของ”
ผูหนัรับงสืประกั
นภัายนาจของบริ
มีสิทธิที่จะได
ับชําระเบี้ยประกั
นภัยจากผูเอาประกั
นภัย เป่นนายทะเบี
การตอบแทนตามสั
อมอบอํ
ษัทรตามวรรคสอง
และวรรคสาม
ใหทําตามแบบที
ยนกําหนด ญญา
ประกันภัย หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ
นภัยจะขอรั
บชําระเบีป้ยระกั
ประกั
าจํานวนเบี
ประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน
ผูเอาประกันภัยผูรผูับรประกั
ับประโยชน
ตามกรมธรรม
นภันย ภัหรืยต่อําบุกว
คคลที
่เกี่ยวขอ้ยง”
ตารางกรมธรรมผูปรับระกั
นภัยนมิภัไยดมีทัสิท้งจะต
งรับรชํับาชํระเต็
มจํ้ยาประกั
นวนเงินนภัในคราวเดี
ยว หามแบ
ออกเป
นรายงวด หากมิไญดญา
รับ
ประกั
ธิที่จอะได
าระเบี
ยจากผูเอาประกั
นภัยงเป
นการตอบแทนตามสั
ชําระเงินนภัเอง
ประกั
ย ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่ งมอบอําผูนาจเป
น หนั
อใหนบายหน
าประกั
นวิ นภัาศภั
เขาจํกระทํ
าการแทนก็
ทั้งนี้ ให
นไปตามประกาศ
รับประกั
นภังยสืจะขอรั
ชําระเบี
้ยประกั
ยต่ํายกว
านวนเบี
้ยประกันไภัดยตามที
่ไดตเปกลงกั
นดังระบุไวใน
คณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
เรื
่
อ
ง
หลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ี
ก
าร
และเงื
่
อ
นไขในการเก็
ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิบไดเบีรับ้ย
ประกั
ยสําผูหรัรับประกั
การประกั
ภัยรถยนต พ.ศ.
2551นหนั
และประกาศคณะกรรมการกํ
มการประกอบธุ
รกิอจ
ชําระเงินนภัเอง
นภัยนสามารถมอบอํ
านาจเป
งสือใหพนักงานของตนเองาซึกั่งบมีและส
หนาทีง่เเสริ
กี่ยวกั
บการรับเงิน หรื
ประกั
ย เรื่อางนาจเป
หลักเกณฑ
ารนและเงื
บเงินยเขการจ
ายเงิานการแทนก็
การตรวจสอบและการควบคุ
มภายในของ
กระทัน่ งภัมอบอํ
น หนังวิสืธอีกให
ายหน่อานไขในการรั
ประกันวิ นาศภั
า กระทํ
ได ทั้งนี้ ใหเป นไปตามประกาศ
บริ
ษัทประกันวินาาศภั
พ.ศ.งเสริ
2557
ดวย
คณะกรรมการกํ
กับยและส
มการประกอบธุ
รกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
อนึ
่
ง
สิ
ท
ธิ
ท
่
ี
ผ

ู
ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
จะได
ร
ับชําและประกาศคณะกรรมการกํ
ระเบี้ยประกันภัยเปนการตาางตอบแทนคงยั
มีอยู ถึงแมสัญรญา
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551
กับและสงเสริมงการประกอบธุ
กิจ
ประกันภัยจะสิ
ดลงไปในระหว
างระยะเวลาเอาประกั
ยผลของกฎหมาย
หรือดวยผลของการบอกเลิ
กสัญญา
เรื่อ้นง สุหลั
กเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรันบภัเงิย นดวการจ
ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุ
มภายในของ
ประกั
ภัย แล
กรณี
โดยที2557
่ผูเอาประกั
บริ
ษัทนประกั
นวิวนแต
าศภั
ย พ.ศ.
ดวย นภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลวใหแกผูรับประกั
ดกําหนดไว
ในกรมธรรม
ประกั
นภัย นหรืภัยอเป
ดังนทีการต
่กําหนดไว
ในบัญญัติของกฎหมาย
แต
อนึ่ง นสิทภัยธิทดัี่ผงูรทีับ่ไประกั
นภัยจะได
รับชําระเบี
้ยประกั
างตอบแทนคงยั
งมีอยู ถึงแมแล
สัญวญา
กรณี
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ธิที่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน
ประกัวนนภัยสํสูาหรั
งเกิบนระยะเวลาที
ไปมาก ภายหลั
งเมื่อได
ประกันภัย แลว2.1.2
แตกรณีสิทโดยที
่ผูเอาประกั
ภัยยังจะตองชํหากว
าระเบีาราคาแห
้ยประกันงภัมูยลตามส
่คุมครองไป
เกิ
นภัยใพินกรมธรรม
สูจนไดวา ปราคาแห
ที่กําหนดเป
นเอาประกั
แลดวความเสี
ใหแกผูรยับหายขึ
ประกั้นนมาแล
ภัย ดัวงทีผูร่ไดับกประกั
ําหนดไว
ระกันภังยมูลหรืประกั
อดังนทีภั่กํายหนดไว
ในบัญนจํญัาตนวนเงิ
ิของกฎหมาย
แลนวภัแตย
ของทรั
กรณี พยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล
2.1.2 สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายขึ้นมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล
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ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได โดยเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“ถ าคู่เกิ สดัญความเสี
ญาได กยําหาย
หนดราคาแห
ย ไว ผูา รนวนเงิ
ับ ประกั
ชอบที่ จะได ลดจําพร
นวนค
ประกันภัยในเวลาที
ผูรับประกังนมูภัลยประกั
ก็มีสิทนธิภัขอลดจํ
นคนาภัสินยไหมทดแทนลงได
อมกัาบสิคืนนไหม
เบี้ย
ทดแทน
มื่อพินสและดอกเบี
ูจนไดวาราคาแห
ประกันภันยภัตามที
นจํานวนสู
นไปหนัก และคืนาจํไรจาก
านวน
ประกันภัก็ยแสตวเนเกิ
้ยใหแกงมูผลูเอาประกั
ย ทั้ง่ไนีด้เตพืกลงกั
่อปกปนอไวงมินใั้นหเป
ผูเอาประกั
นภังยเกิสามารถแสวงหากํ
เบี
้ยประกันภัยให
ามสวนกั
บทั้งดอกเบีญ้ยญัดวตย”
การประกั
ไดตโดยเป
นไปตามบทบั
ิมาตรา 874 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สวนขนาดใดถึ
อเปนราคาสูงงเกิมูนลไปอย
องพิจนารณาด
วยเหตุ
และผลตามควรแก
“ถ
าคู สัญ ญาไดงจะถื
กํา หนดราคาแห
ประกัานงมากนั
ภัย ไว้นผูคงต
 รับ ประกั
ภั ย ชอบที
่ จะได
ลดจํา นวนค าสิกนรณี
ไหม
ความเห็งนมูชอบการโอนวั
ตถุท่ไี่เดอาประกั
ญา เมืก่อผูและคื
เอาประกั
ภัย
ทดแทน ก็แตเมื2.1.3
่อพิสูจนสิไทดธิวใาหราคาแห
ลประกันภัยตามที
ตกลงกันนไวภันยตามข
ั้น เปนอจํตกลงทางสั
านวนสูงเกิญนไปหนั
นจํานนวน
บอกกล
าวการโอนวั
ตถุทวนกั
ี่เอาประกั
นภัย ้ยอัดนวเนืย”่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เบี้ยประกั
นภัยใหตามส
บทั้งดอกเบี
เสียกอนนั้น ผูรสับวนขนาดใดถึ
ประกันภัยก็งจะถื
มีสิทอธิเปพิจนารณาให
งภัยของผู
รับโอนหรือไมกรณี
หาก
ราคาสูงเกิความเห็
นไปอยนาชอบว
งมากนัา้นจะยอมรั
คงตองพิบจความเสี
ารณาดว่ยยเหตุ
และผลตามควรแก
พิจารณายอมรั2.1.3
บแลว สิทธิใตหาคงๆวามเห็
ของผูนเชอบการโอนวั
อาประกันภัยทีตถุ่มทีอยูี่เอาประกั
เดิมตามสั
นภัย จะถูกญโอนมายั
รับโอนตนอภัไปย
นภัญยญาประกั
ตามขอตกลงทางสั
ญา เมื่องผูผูเอาประกั
ในประมวลกฎหมายแพ
และพาณินชภัยย มาตรา
875 วรรคสอง
มิไดญกญาให
ําหนดว
จะตองทํนาชอบ
เปน
บอกกลาวการโอนวัตถุทงี่เอาประกั
อันเนื่องจากข
อตกลงทางสั
แกาผูรการให
ับประกัความเห็
นภัย เพืนชอบนั
่อขอรับ้นความเห็
ลายลั
ษณ้นอักผูษรเท
านั้นนอาจทํ
ได แตคใวามเห็
นทางปฏิ
บัติ ผูารับจะยอมรั
ประกันบภัความเสี
ยมักจะออกใบสลั
กหลั
เปลี่ยนแปลงชื
เสียกอกนนั
รับประกั
ภัยก็มาีสดิทวยวาจาก็
ธิพิจารณาให
นชอบว
่ยงภัยของผู
รับงโอนหรื
อไม หาก่อ
ผูพิเจอาประกั
นภัยบเดิแล
มให
โอนในฐานะผู
นหลักฐาน
อบางกรมธรรม
นภัยออาจ
ารณายอมรั
ว เสิปทนธิชืต่อาผูงๆรับของผู
เอาประกัเอาประกั
นภัยที่มนีอภัยูยเดิคนใหม
มตามสัไวญเปญาประกั
นภัหรื
ย จะถู
กโอนมายังปผูระกั
รับโอนต
ไป
กํในประมวลกฎหมายแพ
าหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในกรมธรรม
ระกันวรรคสอง
ภัยจะตองทํมิไาดเปกนําหนดว
หนังสืาอเท
านั้นคถึวามเห็
งจะมีผนลบั
งคับ้นจะต
เชนนีอ้กงทํ็จําตเปอนง
งและพาณิ
ชย มาตราป875
การให
ชอบนั
ปฏิ
บัตกิใษณ
หถอูกักตษรเท
องครบถ
น ดังนัาด้นวยวาจาก็
หนาที่ตไาดงๆแตของผู
เอาประกั
เดิมก็นจภัะตกมาเป
นของผูเกอาประกั
ยคนใหม่อ
ลายลั
านั้นวอาจทํ
ในทางปฏิ
บัติ ผูนรภัับยประกั
ยมักจะออกใบสลั
หลังเปลีน่ยภันแปลงชื
นเดียวกัน ภัทัย้งเดิ
นี้เมพืให
่อให
ตามสัญญาประกั
นภัยนโดยสมบู
รณไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
ผูเชเอาประกั
เปมนีผชืลผู
่อผูกรพัับนโอนในฐานะผู
เอาประกั
ภัยคนใหม
ดังที่ย่กนแปลงใดๆ
ลาวมาแลว ในกรมธรรม
ถาผูรับประกัปนระกั
ภัยนไดภัใยหจะต
ความเห็
กําหนดใหการเปลี
องทํานเปชอบล
นหนัวงงหน
สือเทาาโดยเขี
นั้น ถึยงนเป
จะมีนผเงืลบั่องนไขไว
คับ เชในนกรมธรรม
นี้ก็จําตอง
ประกั
ว ไมมีคววามจํ
ที่จะต
ความเห็
นชอบในข
นี้กมันก็อีจกะตกมาเป
เชนเดียวกั
นกับการโอนวั
นภัย
ปฏิ
บัตนิใภัหยถอยู
ูก ตแอลงครบถ
น ดังานัเป้นนหน
าทีอ่ตงมาให
างๆ ของผู
เอาประกั
นภัยอเดิ
นของผู
เอาประกัตนถุภัปยระกั
คนใหม
อัเชตนโนมั
าดวญยการรั
บมรดก
หรือโดยผลบั
เดียตวกัิโดยผลบั
น ทั้งนี้เงพืคั่อบใหของกฎหมายว
มีผลผูกพันตามสั
ญาประกั
นภัยโดยสมบู
รณ งคับของกฎหมายอื่น โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับดัโอนให
นผูเอาประกั
ย เชนนนีภั้ ผูยรได
ับโอนนั
้นจะมีนเพีชอบล
ยงสิทวธิงหน
ตามสัาโดยเขี
ญญาประกั
านั้น ในกรมธรรม
งที่กลาเปวมาแล
ว ถาผูนรับภัประกั
ใหความเห็
ยนเปนนภัเงืย่อเทนไขไว
ธิเรียากให
นภัยคหาหลั
น ภายหลั
สัญยญาประกั
นภัยไปแลตถุวปปรากฏว
ประกันภัยอยูแ2.1.4
ลว ไมมสิีคทวามจํ
เปนผทีูเ่จอาประกั
ะตองมาให
วามเห็กนประกั
ชอบในข
อนี้กันงอีจากทํ
ก เชนาเดี
วกันกับการโอนวั
ระกันภัยา
นภัยตองงคํ
พิพากษาใหเปนาบุดควคลล
มละลาย
งและพาณิย มาตรา
วรรคสอง
ก็ให
อัผูเตอาประกั
โนมัติโดยผลบั
คับาของกฎหมายว
ยการรั
บมรดกประมวลกฎหมายแพ
หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอื
่น โดยมิ876
ไดไปเปลี
่ยนแปลง
สิทธิแกผูรับประกั
นภัยในการเรี
ยกใหผนูเอาประกั
กประกั
เพื่อสร
างความมัน่นภัใจแก
สถานะของผู
รับโอนให
เปนผูเอาประกั
ภัย เชนนนีภั้ ผูยรหาหลั
ับโอนนั
้นจะมีนเอัพีนยสมควร
งสิทธิตามสั
ญญาประกั
ยเทาผนัูร้นับประกันภัยวา
ความเสี่ยงภัยที2.1.4
่มีอยูนั้นสิจะมิ
ปลี่ยผนแปลงไป
วผูเอาประกั
ภัยก็เปนงจากทํ
สาระสําาสัคัญญญาประกั
สวนหนึ่นงในการตกลงพิ
จารณาา
ทธิเไรีดยเกให
ูเอาประกัเพราะตั
นภัยหาหลั
กประกันนภายหลั
ภัยไปแลว ปรากฏว
รัผูบเอาประกั
ประกันภันยภัของผู
รับาประกั
นภัยดวเปยนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
ยตองคํ
พิพากษาให
2.1.5
ทธิปฏิเยสธความรั
บผิดนตามสั
ญญาประกั
ถึงแมสเพืัญ่อญาประกั
นภั่นยเกิ
ดขึผ้นูรมาแล
ว แต
สิทธิแกผูรับประกั
นภัยสิในการเรี
กใหผูเอาประกั
ภัยหาหลั
กประกันนอัภันยสมควร
สรางความมั
ใจแก
ับประกั
นภัผยูรวับา
ประกั
ยมียสทีิท่มธิีอปยูฏินเสธการชดใช
าสินไหมทดแทน
จํานวนเงินภันยตามที
กลงกันาคัไวญใหสแวนหนึ
กผูเอาประกั
นภัย หรืจอารณา
ผูรับ
ความเสีนภั่ยงภั
ั้นจะมิไดเปลี่ยคนแปลงไป
เพราะตัหรื
วผูอเอาประกั
ก็เปน่ตสาระสํ
่งในการตกลงพิ
ประโยชน
อบุ ครคลอื
่น ผูน ไ ดภัรยับดความเสี
รับประกันภัหรื
ยของผู
ับประกั
วย ย หายแล ว แต ก รณี เมื่ อผู รับ ประกัน ภั ย สามารถพิสู จ น ไ ดดั ง กรณีต อไปนี้
อันประกอบดว2.1.5
ย 1) ผูสิเอาประกั
นภัยมิไดมบีสผิวดนได
เสียญ
ตามกฎหมาย
างสัญญาประกั
่ตกเปวนแต
โมฆีผูรยับะ
ทธิปฏิเสธความรั
ตามสั
ญาประกันภั2)ย ถึการบอกล
งแมสัญญาประกั
นภัยเกินดภัขึ้ยนทีมาแล
3) ผูเอาประกั
อผูรับประโยชน
ุจริต หรือประมาทเลิ
เลออยนาตามที
งรายแรง
และ
าศภัยเกินดภัขึย้นเนื
ประกั
นภัยมีสนิทภัธิปยฏิหรื
เสธการชดใช
คาสินทไหมทดแทน
หรือจํานนวนเงิ
่ตกลงกั
นไว4)ใหเหตุ
แกผวูเินอาประกั
หรื่อองจาก
ผูรับ
ความไมสมประกอบในเนื
ที่เอาประกั
นภัย ว แต ก รณี เมื่ อผู รับ ประกัน ภั ย สามารถพิสู จ น ไ ดดั ง กรณีต อไปนี้
ประโยชน
หรื อบุ ค คลอื่น้อผูแห ไ ดงรวัับตถุความเสี
ย หายแล
ผูเอาประกั
วนได
ยตามกฎหมายในวั
ตถุที่เอาประกั
นภัย ณ เวลาที
อันประกอบดวย 1) 1)ผูเอาประกั
นภันยภัมิยไดมิมไดีสมวีสนได
เสียเสีตามกฎหมาย
2) การบอกล
างสัญญาประกั
นภัยที่เตอาประกั
กเปนโมฆีนภัยยะ
สั3)ญผูญาประกั
มมอีผผูลผู
พันระหวาทงคู
ญาอประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดขึ้นเนื่องจาก
เอาประกันนภัภัยยก็ไหรื
รับกประโยชน
ุจริสตัญหรื
ความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย
1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา
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ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย
หลังจากทํตัาวสัอยญาญาประกั
งนี้ ยอมถือกได
โจทก
ูเอาประกั
นภัยยังมินไภัดยมทรั
ีสวพนได
ยในเหตุ
ระกันภันยภัไวย
งที่ 2.6 คํนาภัพิยพดัากษาศาลฎี
า เรืวา่อง ไม
มีสวผนได
เสียในการประกั
ยสินเสีเป
นคดีที่ผทูเี่ปอาประกั
ในขณะที
เลยรั
นภัยผูรับประกั
สัญญาประกั
และจํ
เปนโจทกฟ่จอํางเรี
ยกรบอประกั
งจําเลย
นภัย ใหนรับภัผิยดระหว
ตามสัาญงโจทก
ญาประกั
นภัยาเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ
ชย มาตรา
โจทกจึงไมมโจทก
ีอํานาจฟ
จําเลยรั
บผิดตามสั
ญาประกั
นภัย นภัยไวแกจําเลย
คําพิงและพาณิ
พากษาศาลฎี
กาที่ 863
4728/2540
ทําสัอญงให
ญาเช
าซื้อรถยนต
พิพญาทซึ
่งเอาประกั
2) การบอกล
ยที่ตผกเป
นโมฆียะนภัเมืย่อยัผูงเมิอาประกั
ภัยเปกป
ดขอความจริ
หลังจากทําสัญญาประกั
นภัยดังนีา้ งสั
ยอญมถืญาประกั
อไดวา นภัโจทก
ูเอาประกั
ไดมีสวนนได
สียในเหตุ
ที่ประกังนอันภัเป
ยไวน
สาระสํ
าคัญ่จําหรื
อแถลงข
าใหผูรับนประกั
นภัยาตกลงรั
ประกัานเลย
ภัยดจึวยความสํ
ในขอมูลดังกลาว
ในขณะที
เลยรั
บประกัอความเท็
นภัย จสัญจนทํ
ญาประกั
ภัยระหว
งโจทกบและจํ
งไมผูกพัานคัคูญสผิัญดญาตามประมวล
ผลตามกฎหมายจะทํ
าใหชยสัญมาตรา
ญาประกั
ยตกเป
นโมฆี
ะ ผูรับอประกั
ภัยมีบสผิิทดธิตามสั
ปฏิเสธความรั
บผินดภัดยวยการบอกลางได
กฎหมายแพงและพาณิ
863นภัโจทก
จึงไม
มีอํายนาจฟ
งใหจํานเลยรั
ญญาประกั
ภายในระยะเวลาหนึ2)่งเดืการบอกล
อน เมื่อทราบมู
ลที่จะเปนภัเหตุ
บอกล
างได
แตวันทํงาอัสันญเปญาน
างสัญญาประกั
ยทีใ่ตหกเป
นโมฆี
ยะ หรื
เมื่อผูภายในระยะเวลาห
เอาประกันภัยปกปาดปขนอับความจริ
ประกั
ญาประกั
นภัยนั้นจจะกลายเป
งไปตั้งแต
วันเริ่มนทํภัายสัดญวยความสํ
ญาประกัานคัภัญยผิทัดนในข
ที อมูลดังกลาว
สาระสํนาภัคัยญนั้นหรืสัอญแถลงข
อความเท็
จนทําใหผนูรโมฆะย
ับประกัอนนหลั
ภัยตกลงรั
บประกั
อาประกั
นภันยภัยหรืตกเป
อผูรนับโมฆี
ประโยชน
ุจริต หรื
นเลออยาบงรผิาดยแรง
ตามประมวล
ผลตามกฎหมายจะทํ3)าใหผูสเัญ
ญาประกั
ยะ ผูรับทประกั
นภัอยประมาทเลิ
มีสิทธิปฏิเสธความรั
ดวยการบอกล
างได
กฎหมายแพ
งและพาณิ่งเดื
ชยอนมาตรา
879 วรรคหนึ
่งบัญใญัหบติวอกล
า างได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ภายในระยะเวลาหนึ
เมื่อทราบมู
ลที่จะเป่ง นซึเหตุ
“ผูรับประกั
ไมตองรับผินดโมฆะย
ในเมือ่ นหลั
ความวิ
นาศภั
่งไดระบุนไวภัใยนสั
ประกันภัยนั้น สัญญาประกั
นภัยนนัภั้นยจะกลายเป
งไปตั
้งแตยวหรื
ันเริอ่มเหตุ
ทําสัอญื่นซึญาประกั
ทันญทีญานั้นไดเกิดขึ้น
เพราะความทุจริต หรื3)อความประมาทเลิ
เลออย
ายแรงของผู
นภัย หรือนผูเล
รับอประโยชน
” ตามประมวล
ผูเอาประกันภัยนหรื
ผูรับางร
ประโยชน
ทุจริเตอาประกั
หรือประมาทเลิ
อยางรายแรง
ใหสชิทย ธิมาตรา
แกผูรับ879
ประกัวรรคหนึ
นภัยสามารถปฏิ
กฎหมายแพงและพาณิ
่ง ซึ่งบัญญัเสธความรั
ติวา บผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวาภัย
หรือเหตุอยางอื่นตามที
เจตนาทุ
หรืยอการกระทํ
ออย้นาได
งรเากิยแรง
“ผูร่ตับกลงกั
ประกันนนัภั้นยเกิไมดตขึอ้นงรัโดยการมี
บผิด ในเมื
่อความวิจรินตาศภั
หรือเหตุอาื่นโดยประมาทเลิ
ซึ่งไดระบุไวในสันญเลญานั
ดขึ้น
ของผู
เอาประกัจนริตภัยหรืหรือความประมาทเลิ
อผูรับประโยชนไนมเล
วาอโดยคนใดคนหนึ
่ง หรืเอาประกั
อทั้งคู นภัย หรือผูรับประโยชน”
เพราะความทุ
อยางรายแรงของผู
กใหอสนอื
งทําความเข
าใจกับความหมายของคํ
ที่เกี่ยวข
องในมาตรานี
้เสียหากพิ
กอน สแต
ิทธิ่นแกจํผาูรตับอประกั
นภัยสามารถปฏิ
เสธความรับผิดาตามสั
ญญาประกั
นภัยได
ูจนเนืได่อวงจาก
าภัย
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
าหนดคํเาจตนาทุ
นิยามเอาไว
ยาองชัการกระทํ
ดเจน จึงาจํโดยประมาทเลิ
าตองอาศัยแนวทางคํ
าพิาพงรากษามา
หรือเหตุอยางอื่นตามที
่ตกลงกันชนัย้นมิไเกิดดมขึีก้นารกํ
โดยการมี
จริต อหรื
นเลออย
ายแรง
พิของผู
จารณาประกอบเป
เอาประกันภัย นหรืเกณฑ
อผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู
คํกาอวนอื
า “ทุ
มีคาวามหมายถึ
ง การกระทํ
าโดยเจตนาาทีเพื่เกี่อ่ยแสวงหาประโยชน
นภัย
่น จํจาริตตอ”งทํ
ความเขาใจกั
บความหมายของคํ
วของในมาตรานี้เจสีากสั
ยกอญนญาประกั
แตเนื่องจาก
โดยไม
ถูกตองตามกฎหมาย
ยกตัชวยอย
งเผาทรัอยพายงชัสินดทีเจน
่เอาประกั
ย การจั
ดฉากอุบาพิัตพิเหตุ
รถชน
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
มิไาดงเช
มีกนารกํการลอบวางเพลิ
าหนดคํานิยามเอาไว
จึงจําตนอภังอาศั
ยแนวทางคํ
ากษามา
การฉ
อฉลดวยการสรนาเกณฑ
งพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน
พิจารณาประกอบเป
คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
างที่ 2.7 คําพิยกตั
พากษาศาลฎี
า เรื่อง ทุจริต เปงนเผาทรั
คดีที่ผพูเอาประกั
นภัยเปนโจทก
ฟองเรี
ยกรอบงจํัตาิเหตุ
เลยรถชน
ผูรับ
โดยไมถูกตัตวออย
งตามกฎหมาย
วอยางเชนกการลอบวางเพลิ
ยสินที่เอาประกั
ภัย การจั
ดฉากอุ
ประกั
ภัย ให
รับผิดตามสั
ญญาประกั
นภัยจ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน
การฉอนฉลด
วยการสร
างพยานหลั
กฐานเท็
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1ตัวผูอย
รับาประกั
นภัยคําขณะเอาประกั
ววนาคดี
เปทนี่ผอาคารสองชั
เพืน่อโจทก
ไดมูลฟคอาประกั
งขึา้นเลย
นั้น ผูเปรับน
งที่ 2.7
พิพากษาศาลฎีนกภัายเรืโกดั
่องงทุดังจกล
ริตาเป
ูเอาประกันภั้นยเป
งเรียกรนอสูงจํ
การปฏิ
ิดเงืร่อับนไขในกรมธรรม
ประกันนภัภัยย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1
ประกันบภััตยิผให
ผิดตามสัญญาประกั
ที่มีตอผูเอาประกั
นภัย เปนอันกาที
ลบล่ 757/2538
างไป เมื่อผูเอาประกั
นภัยแสดงรายการอั
นเท็จเพื้น่อเดี
จะได
าซึโ่งจทก
ประโยชน
าม
คําพิพากษาศาลฎี
โกดังของโจทก
ที่ถูกเพลิงไหมเนปเปนอาคารชั
ยว มแต
แจงเท็ตจแก
กรมธรรม
นการฉ
าเลยที่ 1 จํนาภัเลยที
ไมาตววองรั
บผินดอาคารสองชั
ใชคาสินไหมทดแทนให
โจทกนสูงขึ้นนั้น เปน
จําเลยที่ 1 และเป
ผูรับประกั
นภัยอฉลจํ
ขณะเอาประกั
ยโกดั่ 1งดัจึงงกล
า เป
้น เพื่อไดมูลแคกาประกั
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1
ที่มีตอผูเอาประกันภัย เปนอันลบลางไป เมื่อผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพื่อจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก
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ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําขึ้นโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี
ตามวิสัย และพฤติการณ
และผู
กระทําอาจใช
ความระมั
งเชนวานั้นไดนเลแตอหอยาได
หเพียงพอไม
ในการพิ
จารณาทํ
าความเข
าใจคําดวระวั
า “ประมาทเลิ
างรใชาใยแรง”
นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่

จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง
อยางทีเจตนา
่ 2.8 คํแตาพิกพระทํ
ากษาศาลฎี
กา เรื่อง ความประมาทเลิ
เลอ เปนคดีซึท่งี่ผบุูรคับคลในภาวะเช
ประกันภัยรถยนตคั
อา
การกระทํตัาวโดยไม
าขึ้นโดยปราศจากความระมั
ดระวังนตามสมควร
นนั้นจักนตทีอ่เงมี
ประกั
เปนโจทก
ฟองเรี
ยกรกอระทํ
งจําเลย
อูผูคครอบครองรถยนต
ตามวิสนัยภัยและพฤติ
การณ
และผู
าอาจใช
วามระมัดระวังเชคนันวนัานั้น้นให
ไดรับแตผิหดฐานละเมิ
าไดใชใหเดพียงพอไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอตัมที
่อูขาองจํ
เลยทีคํ่ า2พิพรถยนต
จึงอยูกใานความครอบครองของจํ
จะตนอภังเก็
บรักษาไว
วอย
งที่ า2.8
ากษาศาลฎี
เรื่อง ความประมาทเลิานเลยที
เลอ ่ เป2 นจํคดีาเลยที
ที่ผูรับ่ 2ประกั
ยรถยนตคั
นทีใ่เนที
อา่
ปลอดภั
้งตนอโจทก
งใชคฟวามระมั
ดระวั
เพื่อมิใหสูญหายคันการที
่ 2 นํารถยนต
ประกันภัยยทัเป
องเรียกร
องจํงาตามสมควร
เลย อูผูครอบครองรถยนต
นั้น ให่จํารเลยที
ับผิดฐานละเมิ
ด ไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไม
ั้วรอบขอบชิกดาทีและไม
ไดจัดใหโจทก
มีผูดูแรับลรัประกั
กษารถยนต
นับได
นเลยอหาย
ของจํโจทก
าเลย
คําพิมพีรากษาศาลฎี
่ 555/2553
นภัยรถยนต
ไววตาอเปมานความประมาทเลิ
รถยนตไดรับความเสี
ทีนํา่ 2เขทีาซ่ไมอใมที
ชค่อวามระมั
ดระวั่ ง2ตามสมควร
เพืใ่อนความครอบครองของจํ
ปองกันมิใหรถยนตสูญหาย
แม่ จ2ําเลยที
่ 2 ได
กกุญองเก็
แจไวบรัอักนษาไว
เปนใการ
ูของจําเลยที
รถยนตจึงอยู
าเลยที
จําเลยที
่ 2ล็อจะต
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ต
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เ
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อ

มรถมาไม
เ
คยมี
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ถยนต
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เ
ป
น
การแสดง
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
ให
า จํามเลยที
่ 2 ไดใชคดวามระมั
งตามสมควรเพื
่อปองกันนัมิบใหไดรถยนต
ูญหาย และการทีน่ไเลมเอคยมี
รถยนต
หนเาห็อูน วโดยไม
ีรั้วรอบขอบชิ
และไมไดดระวั
จัดให
มีผูดูแลรักษารถยนต
วาเปนสความประมาทเลิ
ของจํ
าเลย
สูทีญ่ 2หาย
มิ
ไ
ด
เ
ป
น
หลั
ก
ประกั
น
ว
า
จํ
า
เลยที
่
2
ได
ใ
ช
ค
วามระมั
ด
ระวั
ง
ตามสมควรแล
ว
เมื
่
อ
รถยนต
ส
ู
ญ
หาย
และโจทก
ได
ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ชดใช
ยหายแก
ว จํมาาซ
เลยที
จึงต้งอแต
งชดใช
ยหายแกเโคยมี
จทกรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ปฏิบัตคิเาชเสีนเดี
ยวกับลูผกูเอาประกั
คารายอื่นนทีภั่นยไปแล
ํารถยนต
อม่ 2และตั
เปดอูคซาอเสีมรถมาไม
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต
นกระทํ
วยความประมาทเลิ
ออยงตามสมควรแล
างรายแรง หมายถึ
การกระทํ
าโดยมิ
ไดเจตนา
สูญหาย มิไดเปนหลัสกวประกั
นวาาการด
จําเลยที
่ 2 ไดใชความระมันเล
ดระวั
ว เมื่องรถยนต
สูญหาย
และโจทก
ได
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เ
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น
การกระทํ
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ซึ
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ค
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คาดหมายได
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หายขึ
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วามระมั
ด
ระวั
ง
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เ
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ย
ง
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย
สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา
ตั
ว
อย
า
งที
่
าพิพงากษาศาลฎี
่อง ความประมาทเลิ
ออยา้นงรและหากใช
ายแรง เปนคคดี
ที่ผูเสียดหาย
แตเปนการกระทําซึ2.9
่งบุคคํคลพึ
คาดหมายไดกาวาเรือาจก
อใหเกิดความเสีนยเลหายขึ
วามระมั
ระวัเป
งแมนโจทก
เพียง
ฟเล็อกงเรี
ย
กร
อ
งจํ
า
เลย
ผู

ข
ั
บ
รถยนต
ค
ั
น
ที
่
ก

อ
เหตุ
ให
ร
ั
บ
ผิ
ด
ฐานละเมิ
ด
โดยศาลเห็
น
ว
า
จํ
า
เลยขั
บ
รถด
ว
ยความประมาท
นอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย
เลินเลออยางรายแรง
คํตัาวพิอยพาากษาศาลฎี
่ 5296/2540
บรถดวยความเร็
สูงบนถนนที
ื่น นเพราะผิ
งที่ 2.9 คําพิกพาทีากษาศาลฎี
กา เรืจํ่อางเลยขั
ความประมาทเลิ
นเลอวอย
างรายแรง่ลเป
คดีที่ผูเวสีจราจรเป
ยหาย เปยนกโจทก
และมี
วแซงรถยนต
คันอืให
่นล้รําับเขผิาดไปในช
องเดิ
รถสวนชนรถที
นสวนทางมา
เปนการขับรถ
ฟองเรีเยศษดิ
กรอนงจํตกอยู
าเลยทั่วผูไป
ขับแล
รถยนต
คันที่กอเหตุ
ฐานละเมิ
ด นโดยศาลเห็
นวา จํ่แาลเลยขั
บรถดวยความประมาท
ดเลิวนยความประมาทเลิ
เลออยางรายแรง นเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทโี่ ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรคํับาอัพินพตรายสาหั
ส 4กคน
งแกความตายในวั
เกิดเหตุ
4 คน โดยที
่ผูไดรบั อัน่ลตรายสาหั
ส วรายโจทก
ากษาศาลฎี
าที่และถึ
5296/2540
จําเลยขับนรถด
วยความเร็
วสูงบนถนนที
ื่น เพราะผิ
จราจรเปรวยมที
ก ่2
ได
รับบาดเจ็
ถึงขั้นกะโหลกศี
าว มีคเันลือือ่นดออกเหนื
อเยื่ออหุงเดิ
มสมองและตั
บแตก ่แจึงลสมควรที
่จะตองลงโทษจํ
และมี
เศษดินบตกอยู
ทั่วไป แลรวษะแตกร
แซงรถยนต
ล้ําเขาไปในช
นรถสวนชนรถที
นสวนทางมา
เปนการขัาบเลย
รถ
ในสถานหนั
ก
ส
ว
นการที
จ
่
า
ํ
เลยชดใช
ค
า
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หายแต
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ย
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ว
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รั
ก
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และ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูทโี่ ดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
โจทก
่ 2 นัส้น4พอถื
เปนเหตุ
ใหรับโทษสถานเบาได
ไมอาจถื
รอการลงโทษให
ผูใหญรไวดมที
รับ่อั1นและที
ตรายสาหั
คน อและถึ
งแกปครานี
วามตายในวั
นเกิดเหตุ 4 คนแตโดยที
่ผูไดอรบั เปอันนเหตุ
ตรายสาหั
ส รายโจทกไดรวเพราะ
มที่ 2
ไม
อ
าจชดเชยกั
บ
ความสู
ญ
เสี
ย
และความเจ็
บ
ปวดทุ
ก
ข
ท
รมาน
ที
เ
่
กิ
ด
แก
บ
รรดาผู
ไ

ด
ร
บ
ั
บาดเจ็
บ
และญาติ
พ
น
่
ี
อ

งของผู
าย
ไดรับบาดเจ็บถึงขั้นกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจําตเลย
และผูไดรับบาดเจ็
บได ทัจ่ ้งําเปเลยชดใช
นเรื่องทีค่จาําเสี
เลยต
องรับผิเพีดยในทางแพ
งอยูแลววยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
ในสถานหนั
ก สวนการที
ยหายแต
งบางสวนและช
โจทกรวมที่ 1 และที่ 2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานีใหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมาน ที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาติพี่นองของผูตาย
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเรื่องที่จําเลยตองรับผิดในทางแพงอยูแลว
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เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ
กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ขึ้นโดยผูเอาประกันภัเนืย ่อหรืงจากการทุ
อผูรับประโยชน
ดวยเหตุานโดยเจตนา
ี้ ผูรับประกัและความประมาทเลิ
นภัยจึงสามารถปฏิเสธความรั
ได แตจนะตการ
อง
จริตเปเนองการกระทํ
นเลออยาบงรผิดายแรงเป
ตีความอย
งครันดเจตนาแล
วา จะตองเป
การกระทํ
นภัยประกั
หรือนผูภัรับยทุประโยชน
โดยตรงเท
้น มิใชเพีมิยฉงเป
กระทํ
าที่เกืาองเคร
บจะเป
ว จึนงไม
ถือเปนอุาของผู
บัติเหตุเอาประกั
ที่กรมธรรม
กฉบับจะให
ความคุามนัครองได
ะนั้นน
การกระทํ
จาง หรืสองบเรี
ตัวแทนแต
หรือในกรณี
ของนิตนิบดีุคขคล
ผูเอาประกันภัเมืย่อหรื
รับกประโยชน
ากัด้
แลวจะกอาใหของลู
เกิดกความไม
ยบรอยอยหรืางใด
อกระทบต
อศีลธรรมอั
องประชาชนได
เกิอดผูเหตุ
ารณในลัจกะจํ
ษณะนี
อยู
พียงบุเอาประกั
คคลผูมีอนําภันาจกระทํ
านั้นนเช
เปนตนเสธความรับผิดได แตจะตอง
ขึ้นเโดยผู
ย หรือผูราับการแทนนิ
ประโยชนตเิบองุคคลเท
ดวยเหตุ
ี้ ผูนรับกรรมการผู
ประกันภัยจจึัดงการ
สามารถปฏิ
ภายใต
พระราชบั
ญญัตเิคอาประกั
ุมครองผูนปภัระสบภั
พ.ศ.โ2535
ไดบาัญนั้นญัตมิิไใวชเเปพีนยพิงเป
เศษน
ตีความอยางเครงครัอย
ดวาางไรก็
จะตดอี งเป
นการกระทํ
าของผู
ย หรือผูยรจากรถ
ับประโยชน
ดยตรงเท
ในมาตรา
ผูรกับจประกั
อาจยกเอาความทุ
ริต หรือของนิ
ความประมาทเลิ
นเลออยนภัางร
ายแรงของผู
เอาประกั
การกระทํา17
ของลู
าง หรืนอภัตัยวไม
แทนแต
อยางใด หรือจในกรณี
ติบุคคล ผูเอาประกั
ยหรื
อผูรับประโยชน
จะจํนาภักัดย
มาเป
อสู เพืมีอ่อําปฏิ
เสธความรั
บผิดในการจ
ยคาเสีานัยหายเบื
งตนใหแกผจูปัดระสบภั
อยูเพีนยขงบุอคตคลผู
นาจกระทํ
าการแทนนิ
ติบุคาคลเท
้น เชน ้อกรรมการผู
การ เปนยมิตไนด อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญัอย
ตขิ าองประมวลกฎหมายแพ
ชยดังกลปาระสบภั
วขางตยนจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
งไรก็ดี ภายใตพระราชบังและพาณิ
ญญัติคุมครองผู
4) เหตุ
ยเกิดขึ้นเนื่องจากความไม
สมประกอบในเนื
ี่เอาประกันเอาประกั
ภัย สํานหรัภับย
ในมาตรา 17 ผูรับประกั
นภัวยินไมาศภั
อาจยกเอาความทุ
จริต หรือความประมาทเลิ
นเล้อแห
ออยงวัาตงรถุาทยแรงของผู
มาตรา
งและพาณิ
ชย ให
ผิดตาม
มาเปนข879
อตอวรรคสองของประมวลกฎหมายแพ
สู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายค
าเสียหายเบื
้องตสิทนธิใหแกแผกูรผับูปประกั
ระสบภันภัยยมิสามารถปฏิ
ได อันทําใหเมสธความรั
ีผลบังคับบแตกต
าง
สัออกไปจากบทบั
ญญาประกันภัญ
ยได
หากพิ
ส
ู
จ
น
ไ
ด
ว

า
เกิ
ด
จากความไม
ส
มประกอบของวั
ต
ถุ
ท
่
ี
เ
อาประกั
น
ภั
ย
ซึ
่
ง
หมายความถึ
ง
สิ
่
ง
ที่
ญัตขิ องประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน
จะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
อโดยปกติ
ตถุนั้นสเอง
ทั้งนี้ เนื่องดว้อยคํ
ที่เอาประกั
อาจบ
4) เหตุวหรืินาศภั
ยเกิดขึต้นามสภาพของวั
เนื่องจากความไม
มประกอบในเนื
แหางววัาต“วั
ถุทตี่เถุอาประกั
นภัยนภัยสํ”าหรั
เป
นบุคคล
อทรัพยสินก็ได กรณีของความไมงสและพาณิ
มประกอบของวั
่งเปนบุคคลเสธความรั
จึงหมายความถึ
มาตรา
879หรืวรรคสองของประมวลกฎหมายแพ
ชย ใหสิทตธิถุแทกี่เผอาประกั
ูรับประกันนภัภัยยซึสามารถปฏิ
บผิดตามง
เรื
ญหาสุนขภาพ
งกาย สวนของทรั
พยสินจะหมายถึ
การลุกนไหม
วเองของพืชผลทาง
สัญ่องป
ญาประกั
ภัยไดความไม
หากพิสสูจมบู
นไรดณวาของร
เกิดาจากความไม
สมประกอบของวั
ตถุที่เงอาประกั
ภัยดวซึยตั่งหมายความถึ
ง สิ่งที่
การเกษตรบางประเภท
เป
น
ต
น
จะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
ของความไม
สมประกอบของวั
ตถุทตี่เอาประกั
นภัยนนัภั้นยตซึอ่งงเป
หายโดยตรงทีง่
เปนบุคคล หรือทรัพอนึ
ยส่งินก็กรณี
ได กรณี
ของความไม
สมประกอบของวั
ถุที่เอาประกั
เปนนบุความเสี
คคล จึยงหมายความถึ
เกิ
จากความไม
สมประกอบของวั
อาประกั
านั้นพยถสาเกิ
ดจากความเสี
ยหายโดยอ
มจากภั
ยอื่นทีช่คผลทาง
ุมครอง
เรื่อดงป
ญหาสุขภาพ
ความไมสมบูรตณถุทขี่เองร
างกายนภัสยวเองเท
นของทรั
ินจะหมายถึ
ง การลุ
กไหมดอวยตั
วเองของพื
ผูการเกษตรบางประเภท
รับประกันภัยจะไมสามารถปฏิ
เปนตน เสธความรับผิดได
ตัอนึวอย
างเชขนองความไม
เม็ดมันสําสปะหลั
ง เมื่อกองรวมกั
จะเกิดการถ
นออกมายหายโดยตรงที
จนถึงระดับที่่
่ง กรณี
มประกอบของวั
ตถุทนี่เอาประกั
นภัยานัยเทความร
้น ตองเปนอความเสี
ทํเกิาดใหจากความไม
เกิดไฟลุกไหม
ขึ้นมาเองได ไฟไหม
จากสาเหตุ
ี้จะไมาคนัุม้นครองให
ภายใตกรมธรรม
ประกันอมจากภั
อัคคีภัยยสํอืา่นหรั
อก
สมประกอบของวั
ตถุที่เอาประกั
นภัยนเองเท
ถาเกิดจากความเสี
ยหายโดยอ
ที่คบุมสต็
ครอง
าปะหลันภังทีย่เจะไม
อาประกั
นภัยไว เเพราะเกิ
ผูมัรนับสํประกั
สามารถปฏิ
สธความรัดบขึ้นผิเนื
ดได่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหม
จากขางเคียงลุกลามมาเผาไหม
ต็อดกมั
ปะหลังงเมื
นี้จ่อนได
รับความเสี
รับความคุ
มครองตามกรมธรรม
ตัวอยางเชนสเม็
มันนสํสําาปะหลั
กองรวมกั
นจะเกิยหาย
ดการถก็จาะได
ยเทความร
อนออกมา
จนถึงระดับที่
ประกั
น
อั
ค
คี
ภ
ั
ย
นั
้
น
เพราะไฟไหม
ใ
นกรณี
ห
ลั
ง
มิ
ไ
ด
เ
กิ
ด
ขึ
้
น
จากตั
ว
วั
ต
ถุ
น
้
ั
น
เองดั
ง
ในกรณี
แ
รก
อย
า
งไรก็
ต
าม
กไหม
ทําใหเกิดไฟลุกไหมขึ้นมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําการลุ
หรับสต็
อก
ขึมั้นนมาเองตามธรรมชาติ
ข
องเม็
ด
มั
น
สํ
า
ปะหลั
ง
นี
้
สามารถขยายความคุ

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

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

ู
บ
ั
ประโยชน
ไ
ปตามสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
แล
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ยไมออมรัาจถื
บชอววงสิ
าเรียกรดของคนเดิ
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าเปทนธิมความผิ
นทางหรื
อยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับผิดตาม
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คืนเฉพาะตามพระราชบั
ญญัตไิคปตามสั
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ประสบภันยภัจากรถ
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ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได
แล ว ให แ ก ผู ป ระสบภั ย ตามแต กรณี สามารถรั บ ช ว งสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ของ
บุคคลภายนอก2.1.7
หรือเกิสิดทขึธิ้นใเพราะความจงใจ
นเลออยางรายแรงของเจ
ของรถปผูระสบภั
ขับขี่รถยจากรถ
ผูซึ่งอยู
นการไลเบี้ย หรือหรืเรีอยความประมาทเลิ
กเงินคืนเฉพาะตามพระราชบั
ญญัติคุมาครองผู
ในรถ
หรือเท
เรียากให
ูประสบภัยคืน31เงิบันญ
ที่ไญัดตริใับหชํผาูรระไปแล
่องจากความคุ
มครองตามพระราชบั
ญญัติคุมครอง
พ.ศ. 2535
นั้น ผโดยในมาตรา
ับประกันวภัไดยซึเนื่งได
จายคาเสียหายเบื
้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
ผูแลปวระสบภั
2535กรณี
หรือที่เรีสามารถรั
ยกทั่วไปวบาชการประกั
นภัยรถยนต
ภาคบั
งคับนั้ดนขึมี้ นลจากการกระทํ
ักษณะคลายกับา ของ
การ
ให แ ก ผยู ปจากรถ
ระสบภัพ.ศ.
ย ตามแต
ว งสิ ท ธิ ใ นกรณี
ที่ ค วามเสี
ย หายเกิ
ประกั
นภัยค้ําจุนหรืซึอ่งเกิ
จําดตขึอ้นงพิ
สูจนความรับผิดหรืของผู
เอาประกันภัยนดเลวยออย
แตาเงร
พื่อาให
สามารถคุามของรถ
ครองแกผูขผับูปขีระสบภั
ได
บุคคลภายนอก
เพราะความจงใจ
อความประมาทเลิ
ยแรงของเจ
่รถ ผูซึ่งยอยู
ทัในรถ
นทวงทีหรืจึงอกํเรีายหนดให
ูรับประกัยนคืภันยเงิจํนาทีต่ไอดงชดใช
าเสียหายเบื
้องต่องจากความคุ
นใหแกผูประสบภั
ย โดยไมจําตองพิญสญัูจนติคคุวามผิ
กใหผูปผระสบภั
รับชําคระไปแล
วได เนื
มครองตามพระราชบั
มครองด
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการ
ประกันภัยค้ําจุน ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผูเอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยได
ทันทวงทีจึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิด
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ไปกอน หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับขี่รถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
เจตนา หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย ซึ่ง
เป
เหตุงนจากที
ั้นเองในภายหลั
ไปกนผูอกนอหลั
่ไดพิสูจนคงวามผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับขี่รถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดย
อยางที่ 2.11 นคํเล
าพิอพอยากษาศาลฎี
า เรือกระทั
่อง สิท่งไปเรี
ธิไลเยบีกเงิ
้ย หรื
นคืน้องตเปนนนัคดี
ูรับประกัปนระสบภั
ภัยซึ่งมียสิทซึธิ่ง
เจตนา หรืตัอวโดยประมาทเลิ
างรายแรงกหรื
นคอาเรีเสียยกเงิ
หายเบื
้นคืทนี่ผมาจากผู
ไลนเบีผู้ยกตาม
คุมครองผูงประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
เป
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ระสบภั
หากมีความเสีซึย่งหายเกิ
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ป
ระสบภั
หายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไมตองรอการย
มาฟ
เบี้ยดเอาแก
เขาเหตุท20
ี่จะรับและ
ชวงสิ25ทธิไเมื
ดต่อาม
ประสบภัยไปแล
ยไมใชวผเปูเอาน
พิสูจอนงไล
ความผิ
ตามทีจํา่บเลย
ัญญัทัต้งิไวไมในมาตรา
ไดจป.พ.พ.
ายคาเสีมาตรา
ยหายเบื880
้องตนเพราะผู
แกผูประสบภั
ประกั
นภัยาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 31
จํานวนเท
อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเรื่องโจทกรับชวงสิทธิของผูประสบภัย
2.1.8 จํสิาเลย
ทธิเรีทัย้งกให
คาสิทนี่จไหมทดแทน
เหตุลา880
ชาโดยไม
มีเหตุปผระสบภั
ลอันควร
มาฟองไลเบี้ยเอาแก
ไมเขใชาเหตุ
ะรับชวงสิทธิเนืได่อตงจากการแจ
าม ป.พ.พ. งมาตรา
เพราะผู
ยไมเมื
ใช่อผเกิ
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มีประกั
ภัยทีน่คภัุมยครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยขึ้น เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
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การณตามความเหมาะสมของสถานการณ
นกรณีเมืไ่อปเกิด
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2.1.9 สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา
ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไว
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ภัยก็มีหนนหนัาทีง่ทสือี่จะต
งสงมอบกรมธรรม
ประกัอชืน่อภัฝยาย
“มาตรา
867 อันภัสัญยเกิญาประกั
ยนั้น ถผูามิรับไดประกั
มีหลักนฐานเป
อยอางใดอย
างหนึ่ง ลงลายมื
หนึ
ญญาประกัายนั
นภั้นยเป
ที่ทนาํ สํไวาคัใหญแกทผาูเนว
อาประกั
เปนหหลั
ที่ตอ่งฉบั
งรับบผิทีด่มีขหรือความตรงตามสั
อลายมือชื่อตัวแทนของฝ
าจะฟอนงรภัยอเพื
งให่อบเก็ังบคัไวบคดี
าไดกไฐาน
ม ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรอใหงขอหรื
อไมก็ตาม มิปฉระกั
ะนั้น ภัคูยสอัญ
ั นญาประกั
นภัยอไมงตามสั
สามารถฟ
องร้นอแก
งบัผงูเคัอาประกั
บคดีกันนไดภัยหากปราศจาก
สงมอบกรมธรรม
มีเนื้อความต
ญญานั
ฉบับหนึ่ง”
หลักฐานเปนหนัแมงสืสอัญลงลายมื
อ
ชื
อ
่
จากฝ
า
ยที
ต
่
อ

งรั
บ
ผิ
ด
หรื
อ
ของตั
ว
แทนฝ
า
ยนั
น
้
ซึ
ง
่
ฝ
า
ยที
ต
่
อ

งรั
บ
ผิ
ด
นี้อาจจะเป
นไดนภัทยั้ง
ญาประกันภัยเกิดขึ้นไดดว ยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรม
ประกั
ฝหนึายผู
ภัย หากปฏิเสธความรั
บผิดนตามสั
ภัย หรือฝนาภัยผู
ระเบี้ย
่งฉบัรบั บประกั
ที่มีขอนความตรงตามสั
ญญาประกั
ภัยที่ทญาํ ญาประกั
ไวใหแกผนูเอาประกั
ยเพืเอาประกั
่อเก็บไวนเปภันยหลัหากปฏิ
กฐาน เถึสธไม
งแมชผาํ ูเอา
ประกันภัยจะร
เพราะคู
สญ
ั ญาสองฝ
งมีห้นนคูาสทีญ
ะตองตอบแทนซึ
นและกัอนงรหลั
กฐานที
่เปกนันหนั
อดังกลาว อาจเปน
องขอหรื
อไมก็ตามายต
มิฉาะนั
ั ่จญาประกั
นภัยไมส่งกัามารถฟ
องบั
งคับคดี
ไดงสืหากปราศจาก
กรมธรรม
หรือใบเสร็
บเงินาก็ยที
ได่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนัน้ ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
หลักฐานเปประกั
นหนันงภัสืยอลงลายมื
อชืจอ่ รัจากฝ
ฝายผูรบั ประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชาํ ระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสญ
ั ญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได

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

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

มาตรา 30/1

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

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

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872
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2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นขึ้นมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแล2)
ว ผูเมื
รับ่อประกั
นภัยก็นมภัีหยนบอกล
าที่คืนาเบีงสั้ยญประกั
นภัยทัน้งภัหมดให
แกนผูเโมฆี
อาประกั
ภัย ที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
ผูรับประกั
ญาประกั
ยที่ตกเป
ยะ นกรณี
ับประกั
นภัยยะขอลดค
สินไหมทดแทน
เปนกรณี
งไดเนกิโมฆะไป
ดความเสีผลทางกฎหมาย
ยหายขึ้นมาแลว
บอกลางสัญญาประกั3)นภัเมืย่อทีผู่ตรกเป
นโมฆี
อันสงาผลทํ
าใหสัญญาประกั
นภัยทนัี่ภ้นายหลั
กลายเป
ผูกํารหนดให
ับประกัคนูสภััญยญาประกั
พบวา ราคาแห
นภัยมทีเสมื
่กําหนดเป
เอาประกั
นภัยของทรั
ยสินทีน่เภัอาประกั
นภัยกลังบมูคืลนประกั
สูสภาพเดิ
อนหนึ่งนมิจํไดาเนวนเงิ
กิดสัญนญานั
้นขึ้นมาเลย
เมื่อผูรพับประกั
ยไดรับชํนาภัระย
ไว
แตตนนัภั้นยมีมาแล
ราคาสู
ไปมากนภัเมืย่ก็อเปรี
นภัยในเวลาเมื
่อเกิดนความเสี
เบีต้ยั้งประกั
ว ผูงเกิ
รับนประกั
มีหนยาบเที
ที่คยืนบราคาแห
เบี้ยประกังนมูภัลยประกั
ทั้งหมดให
แกผูเอาประกั
ภัย ยหาย ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงิ3)นคเมืาสิ่อนผูไหมทดแทนที
ะชดใชาใสิหนแไหมทดแทน
กผูเอาประกันเปภันยกรณี
หรือทผูี่ภรายหลั
ับประโยชน
แตมยีเหายขึ
งื่อนไขว
า ผูรับว
รับประกันภัย่จขอลดค
งไดเกิลดงได
ความเสี
้นมาแล
4
ประกั
นภัยจํนาภัตยอพบว
งคืนาเบีราคาแห
้ยประกันงภัมูยลสประกั
วนเกิน ภัพรยทีอ่กมทัําหนดเป
้งดอกเบีน้ยจํใหานวนเงิ
แกผูเอาประกั
นภัยนเปภันยการตอบแทนด
ผูรับประกั
นเอาประกั
ของทรัพยสินทีว่เยอาประกันภัย
4) งเกิ
เมืน่อไปมาก
ผูเอาประกั
ภัยยบอกเลิ
กสัญญาประกั
นภัยเนื
วยผูรับประกั
นภัยตกเป
นบุคผูคลล
มละลาย
ไวตั้งแตตนนั้นมีราคาสู
เมื่อนเปรี
บเทียบราคาแห
งมูลประกั
นภั่อยงดในเวลาเมื
่อเกิดความเสี
ยหาย
รับประกั
นภัย
ูรับประกั
นภัยนตกเป
คคลลมละลายในระหว
เอาประกั
ิทธิบอกเลิ
มีกรณี
สิทธิทขี่ผอลดจํ
านวนเงิ
คาสินบุไหมทดแทนที
่จะชดใชใหาแงระยะเวลาเอาประกั
กผูเอาประกันภัย หรือนผูภัรยับและผู
ประโยชน
ลงได นแตภัยมใช
ีเงื่อสนไขว
า ผูรับก
5
4
สัญญาประกั
ที่ของผู
ยในการคื
นเบี้ยประกั
ตามเงื่อนไขที
่กํานหนดไว
ในกรมธรรม
ประกั
นภัยจํานตภัอยงคืเปนนเบีหน้ยาประกั
นภัรยับสประกั
วนเกินภัพร
อมทั้งดอกเบี
้ยใหแนกภัผยูเอาประกั
นภัยเป
การตอบแทนด
วย ประกันภัย
5) เมื่อผูคูเสอาประกั
ัญญาบอกเลิ
สัญญาประกั
นภัยดวนยความสมั
างระยะเวลาคุ
4)
นภัยกบอกเลิ
กสัญญาประกั
ภัยเนื่องดควรใจระหว
ยผูรับประกั
นภัยตกเปนมบุครอง
คคลลมโดยปกติ
ละลาย
คูกรณี
สัญทญาประกั
น
ภั
ย
ทั
ง
้
สองฝ
า
ยมี
ส
ท
ิ
ธิ
บ
อกเลิ
ก
สั
ญ
ญานั
้
น
ได
ใ
นระหว
า
งระยะเวลาเอาประกั
น
ภั
ย
และเป
น
หน
า
ที
่
ข
ี่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบองผู
อกเลิรับก
ประกั
นภัยจะต
นภัรยับทีประกั
่ไดรับนชํภัายระมาแล
่อนไขที
ําหนดไว
ในกรมธรรม
นภัย ประกันภัย5
สัญญาประกั
นภัอยงคื
เปนนเบี
หน้ยาประกั
ที่ของผู
ในการคืวนตามเงื
เบี้ยประกั
นภัย่กตามเงื
่อนไขที
่กําหนดไวประกั
ในกรมธรรม
6) เมื่อคูผูส เอาประกั
น ภักยสับอกเลิ
ก สั ญนญาประกั
น ภั ย เนืค่ อรใจระหว
งด ว ยเอกสารที
่ เกี่ ย วขมอครอง
งกั บ กรมธรรม
5)
ัญญาบอกเลิ
ญญาประกั
ภัยดวยความสมั
างระยะเวลาคุ
โดยปกติ
นภัยไมไดนรภัับยความเห็
ผูเอาประกั
นภัย้นใชไดสใิทนระหว
ธิบอกเลิางระยะเวลาเอาประกั
กสัญญาประกันภัย เนืน่อภังดยวและเป
ยเอกสารที
องกัรับ
คูประกั
สัญญาประกั
ทั้งสองฝนาชอบ
ยมีสิทกรณี
ธิบอกเลิ
กสัญญานั
นหน่เากีที่ย่ขวของผู
กรมธรรม
ระกัอนงคื
ภัยนตามที
่ตกลงกันภันยนัที้น่ไไมดรไับดรชํับาระมาแล
ความเห็นวชอบจากนายทะเบี
ยน ผูรใับนกรมธรรม
ประกันภัยทีป่ไระกั
ดรับนชํภัายระเบี้ยประกันภัย
ประกั
นภัยปจะต
เบี้ยประกั
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
6
มาแลวก็มีหนาที่คืนเบี6)้ยประกั
ภัย ดังที่ไนดกภัํายหนดไว
ประกันนภัภัยยเนื่ อ งด ว ยเอกสารที่ เกี่ ย วข องกั บ กรมธรรม
เมื่ อผูน เอาประกั
บอกเลิในกรมธรรม
ก สั ญ ญาประกั
หนานทีชอบ
่ออกค
าใชผจูเอาประกั
ายในการตี
ินที่องด
่เอาประกั
นภัย่เกี่ยประมวล
ประกันภัยไมได2.2.5
รับความเห็
กรณี
นภัยรใชาคาความเสี
สิทธิบอกเลิกยสัหายของทรั
ญญาประกันพภัยยสเนื
วยเอกสารที
วของกับ
กฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย่ตบักลงกั
ญญัตนิเนัรื้น่อไม
งนีไ้ไดวรดัับงความเห็
นี้ นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ยประกันภัย
กรมธรรมประกั
นภัยตามที
877 วรรคสอง
านวนวิในนกรมธรรม
าศจริงนั้นปทระกั
านให
มาแลวก็มีหนาที“มาตรา
่คืนเบี้ยประกั
นภัย ดังที“อั
่ไดกนําจํหนดไว
นภัตยีร6าคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดขึ้น อนึ
่งจํานวนเงิ
ไดเอาประกั
นภัยไวนั้นรทาคาความเสี
านใหสันนิษยฐานไว
กอนวาพเปยนสหลั
งในการ
2.2.5
หนาทีนซึ่อ่งอกค
าใชจายในการตี
หายของทรั
ินทีก่เประมาณอั
อาประกันนภัถูยกตอประมวล
ตีกฎหมายแพ
ราคาเชนวางนัและพาณิ
้น
ชย บัญญัติเรื่องนี้ไว ดังนี้
มาตรา
าใชจายในการตี
ยนังนั้น้นททานว
าผูรตับีรประกั
ยตองเป่และในเวลาซึ
นผูออกใช”่งเหตุวินาศภัย
“มาตรา878
877ควรรคสอง
“อันจํราาคาวิ
นวนวินนาศภั
าศจริ
านให
าคา ณนภัสถานที
ในการตี
ร าคาความเสี
ย หายที
จะตสอันงคํ
นวณจากราคาในวั
และสถานที
กิ ด เหตุ
นั้นไดเกิดขึ้น อนึ
่งจํานวนเงิ
นซึ่งไดเอาประกั
นภั่ แยทไวจนริั้นงนัท้ นานให
นิษาฐานไว
กอนวาเปนหลันกเวลา
ประมาณอั
นถูกตอ่ เงในการ
เพื
ที่จะได
ยหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ตีร่อาคาเช
นวราาคาของความเสี
นั้น
ประกั นภั ย มีหมาตรา
นา ที่ต อ878
งรั บผิคาดใช
ชอบด
วย แม กรฎหมายจะสั
น วา นจํภัายนวนเงิ
จายในการตี
าคาวินาศภัยนนันิ้นษทฐานเบื
านวาผู้อรับงตประกั
ตองเปนนเอาประกั
ผูออกใช”นภั ย เป นหลั ก
ประมาณการราคาที
่ถูกตรอาคาความเสี
ง แตพึงตระหนั
กวา่ แการคํ
านวนเงิ
ประกันภัยจะประเมิน เวลา
นจากมูและสถานที
ลคาของทรั่ เพกิยดสเหตุ
ินที่
ในการตี
ย หายที
ท จ ริ งานันวณจํ
้ น จะต
องคํานนวณจากราคาในวั
เพื่อที่จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับ
ประกั นภั4ย มีหนา ที่ต องรั บผิ ดชอบด วย แม กฎหมายจะสั นนิ ษฐานเบื้องต น วา จํ านวนเงิน เอาประกั นภั ย เป นหลั ก
อางแลว เชิง่ถอรรถที
874 กวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที่
ประมาณการราคาที
ูกตอง่ 3,แตมาตรา
พึงตระหนั
5
6

อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 876 วรรคหนึ่ง
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เอาประกันภัยในวันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุ
ทิ้งชวงหางออกมา มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแลวแตกรณี
ถาปรากฏวา ราคาทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใช
กเกณฑการเฉลี
่ยตามที
ในกรมธรรม
ประกั
นภัย นแตทีถ่เกิาดราคา
เอาประกั
นภัยในวัคนาทีสิน่ทไหมทดแทนต
ําประกันภัย เพืองเข
่อคุามหลั
ครองความเสี
ยหายซึ
่งเกิด่กขึํา้นหนดไว
ในอนาคต
หลังจากนั
้น หากวั
เหตุ
ทรั
สินานังออกมา
้นต่ํากวามูลกลายเป
นภัยทํ่ยานแปลงได
ประกันภัตยสูลอดเวลา
งเกินไป ทัก็้จงในทางที
ะไดรับการชดใช
ยหายที
ทิ้งชพวยงห
คาทรัพนยวสาินนัผู้นเอาประกั
อาจมีการเปลี
่สูงขึ้น หรืตอามความเสี
ลดลงแลวแต
กรณี่
แท
จริง ไมเกิานราคาทรั
กวาจํานวนเงิ
ถาปรากฏว
พยสินนนัเอาประกั
้นในวันทีน่เภักิดยความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่
แทจริง การชดใชคาสินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคา
งทีา่ 2.15
คําพินพวากษาศาลฎี
กานเรืภั่อยงทําคประกั
าใชจานยในการตี
าศภัรยับเป
นคดีที่ผตูรามความเสี
ับประกันภัยยหายที
ซึ่งรับ่
ทรัพยสินตันัว้นอย
ต่ําากว
กลายเป
า ผูเอาประกั
ภัยสูงเกินราคาวิ
ไป ก็จนะได
การชดใช
ชแทวงสิ
อาประกั
นภัยนเป
นโจทกนฟภัอยงเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด
จริทง ธิไมจากผู
เกินเกว
าจํานวนเงิ
เอาประกั
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย
ซึ่งโจทกผตัูรวับอยประกั
ภัยตอคํงเป
ผูออกคาใชกจาาเรืย ่อโจทก
รับชวรงสิ
ทธิจนากผู
งไมอาจเรี
างที่น2.15
าพิพนากษาศาลฎี
ง คาใใชนฐานะผู
จายในการตี
าคาวิ
าศภัเยอาประกั
เปนคดีนทภัี่ผยูรับจึประกั
นภัยยซึกร่งรัอบง
วไดเอาประกั
ตาม ป.พ.พ.
878ฟองเรียกรองจําเลย บุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด
ชเงิวนงสิดังทกล
ธิจาากผู
นภัยมาตรา
เปนโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย
3.
สิ
ท
ธิ
แ
าทีน่ขภัองผู
รับประโยชน
ซึ่งโจทกผละหน
ูรับประกั
ยตองเป
นผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เอาประกั
นภัมาตรา
ยเปนบุ878
คคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
เงินดังกลหากผู
าวได ตาม
ป.พ.พ.
ประกั นภั ย ก็จ ะเป นเฉกเชน เดี ย วกั น แตถาผู เอาประกัน ภัย มอบหมายใหบุ ค คลอื่น เปน ผูรั บ ประโยชน ซึ่ ง เรี ยกว า
“สั
่อประโยชน
กบุครคลภายนอก”
3. ญสิญาเพื
ทธิและหน
าที่ขแองผู
ับประโยชนอันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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บุคคลภายนอกสัญ ญาประกั นภัย ครั้ นเมื่อมี วินาศภัย หรือเหตุอยางอื่ นเกิดขึ้ นในอนาคตดังที่กําหนดไว ในสัญเงิญาน
จํประกั
านวนหนึ
่งตามที
นขึน้นภัมาย สิผูทรับธิทประกั
ก็จะไดทคําาการชดใช
ใหแกผูรหรื
ับประโยชน
เลยไดดัเกิงดนัขึ้น้นการ
นภัยแก
วัตถุท่ตี่เกลงกั
อาประกั
ี่จะไดนรภัับยการชดใช
สินไหมทดแทน
อจํานวนเงิโดยตรงได
นใหนั้นจะมิ
โดย
เพี
งมีชตื่อิเระบุ
วในกรมธรรม
ระกันภัยนจึภังยยัซึงไม
เกิดสิทนธิภัดังยวโดยตรง
านั้นแกผผููรรับับประโยชน
้งนี้ การแสดง
อัตยโนมั
หมือไนอย
างเชนผูเปอาประกั
่งเปเพีนยคูงพอให
สัญญาประกั
ประโยชนขนึ้นั้นมาได
จําตอทังแสดงเจตนา
เจตนาดั
กลบาเอาสิ
วของผู
มีขอกํนาภัหนดทางกฎหมายระบุ
ไวอ่เกิยดาสิงชัทดธิเเจน
าดวยวาจา หรื
ตกลงที่จงะรั
ทธิรเับรียประโยชน
กรองนั้นนตอั้นผูมิรไับดประกั
ยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที
รียกรอาจกระทํ
องคาสินไหมทดแทน
หรืออดเงิวนย
ลายลั
กษณ่งอตามที
ักษรก็่ตไดกลงกันขึ้นมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
จํานวนหนึ
่ง ถึงแมระหว
างระยะเวลาเอาประกั
นภัยเกิวัดตสิถุททธิี่เดอาประกั
นภัผยูรจะได
ถูกโอนไปยั
งบุคคลอื
ไมวาจะ
เพียงมีชื่อระบุไอนึ
วในกรมธรรม
ประกั
นภัยจึงยังไมเพียงพอให
ังวานั้นแก
ับประโยชน
ขึ้นมาได
ทั้งนี่้นการแสดง
ดเจตนาดั
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หรือนทางกฎหมายอื
่น หรือดวยผลบังคับทางข
ญญาใดก็าตดาม
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ประโยชน
ั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุ
ไวอยอาตกลงทางสั
งชัดเจน อาจกระทํ
วยวาจา
อดาวใหย
สิลายลั
ทธิตกามสั
ษณญอญาประกั
ักษรก็ได นภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชน
ที่ไรดะหว
แสดงเจตนาถื
อเอาประโยชน
อผูรถับูกประกั
นภัยงบุแลควคลอื
แตป่นระการใด
อนึ่ง ถึงแม
างระยะเวลาเอาประกั
นภัตยามสั
วัตญถุทญาประกั
ี่เอาประกันภันยภันีย้ตจะได
โอนไปยั
ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอื่น หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด
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ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกั
จําเลยเป
เอาประกันภักยา เรืโดยมี
บุคคลภายนอกเป
ับประโยชนเปเปนนคดี
การทํ
ญญาเพื
ตัวอยนาภังทีย่ 2.16
คําพินพผูากษาศาลฎี
่อง สัง.ญญาเพื
่อประโยชนแกนบผูุครคลภายนอก
ที่ผูราับสัประกั
นภั่อย
ประโยชน
บุคยคลภายนอก
จะมีสิทนธิภัไยดรใหับคคาืนสิคนาสิไหมทดแทนในฐานะเป
ผูรับาประโยชน
อเมื่อ ง. แได
เป
นโจทกฟแอกงเรี
กรองจําเลย ผูง.เอาประกั
นไหมทดแทน เพื่อจะนํนาไปจ
ยใหแกผูรับตประโยชน
ทนแสดง
เจตนาขอเข
ประโยชนกจาที
ากสั่ 1112/2545
ญญาประกันสัภัญยญาประกั
ตอโจทกนตาม
มิใชเพียนงแต
ีชื่อวเปา นโจทก
ผูรับ
คําพิาพรับากษาศาลฎี
ภัยที่ผป.พ.พ.
ูรับประกัมาตรา
นภัยทํา374
กับผูเอาประกั
ภัยมระบุ
ประโยชน
แลวจะทํ
ง. มีสิทนธิผูไเดอาประกั
รับประโยชน
ามกรมธรรม
ระกันภัยทันทีนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพื่อ
เปนผูรับประกั
นภัยาให
จําเลยเป
นภัย ตโดยมี
ง. บุคปคลภายนอกเป
องของโจทกง.ไมไจะมี
ดความว
อโจทก เพื่อนเขผูารเป
นผูรับประโยชน
ประโยชนตามคํ
แกบุคาฟคลภายนอก
สิทธิไาดรง.ับคได
าสิแนสดงเจตนาต
ไหมทดแทนในฐานะเป
ับประโยชน
ตอเมื่อตามกรมธรรม
ง. ไดแสดง
ประกันภัยกอานที
จทกจะจาจยค
าสิญนไหมทดแทนให
จําเลย ตาม
ดังนั้นป.พ.พ.
ง. จึงมาตรา
ยังไมมีสิท374
ธิใดๆมิตามกรมธรรม
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ใชเพียงแตมีชปื่อระกั
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าสินไหมทดแทน
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ลาภมิควรไดตาม
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ประกั
นภัรยับกเงิอนนทีคา่โสิจทก
จะจายคาสินไหมทดแทนให
แกจําบเลย
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จึงยังไมมีสมิิทใธิชใเดๆ
ประกั
นภัย
มาตรา
เมื่อสิทธิ406
ของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับ
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ความของเอกสารที
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กรมธรรม
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จําเลยไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ.่
โฆษณา
มาตรา 406หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่
นายทะเบียนได3.1.2
ใหความเห็
ก็ตามนพระราชบั
ิประกันวิหรื
นาศภั
พ.ศ. 2535 มาตรา ่เ29
ขเพิ่มเติม
สิทธินใชอบไว
หผูรับประกั
ภัยตองรับญผิญัดตในแบบ
อขอยความของเอกสารที
กี่ยและที
วของกั่แกบไกรมธรรม
โดยพระราชบั
ญัตกิปรมธรรม
ระกันวินปาศภั
ที่ 2 พ.ศ. 2551หรืมาตรา
30/1 ใหสาิทยตธิแางๆ
กผูรตลอดจนข
ับประโยชนอความ
เชนเดียหรืวกัอบภาพที
ผูเอา่
ประกันภัย ถึญงแม
ระกันยภัฉบั
ย บเอกสารประกอบ
อเอกสารแนบท
ประกั
นภัยในการเลื
ับประกั
รับผิดนดัภังยนีออกให
้
โฆษณา
หรือหนังอสืกให
อชัผกูรชวน
ซึ่งผูนรภัับยประกั
แกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่
1) ใหนผชอบไว
ูรับประกั
ภัยพระราชบั
ปฏิบัติตามแบบ
างนัมาตรา
้น หรือ29 และที่แกไขเพิ่มเติม
นายทะเบียนไดใหความเห็
ก็ตนาม
ญญัติปหรื
ระกัอขนอวิความที
นาศภัย่ออกแตกต
พ.ศ. 2535
ใหนผวิูรนับาศภั
ประกัย นฉบั
ภัยบปฏิ
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อขอความที
โดยพระราชบัญญัติป2)ระกั
ที่ บ2ัตพ.ศ.
2551หรืมาตรา
30/1่ไดรใหับสความเห็
ิทธิแกผนูรชอบ
ับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
วามทีน่ เภัปยนรัคุบณผิดแกดัตงนเอง
ประกันภัยในการเลือ3)กใหใหผูรตับีคประกั
นี้ หากขอความ หรื อภาพโฆษณา หรือหนั งสื อชักชวน ขัด กั บ
กรมธรรมประกันภัย1) ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ
3.1.32)สิทใหธิผทูรี่จับะถูประกั
กปฏินเภัสธไม
การชดใชหรืคอาขสิอนความที
ไหมทดแทน
ประกอบด
วยกรณีดังตอไปนี้
ยปฏิไบดัตรับิตามแบบ
่ไดรับความเห็
นชอบ
1) ให
กรณี
ูเอาประกั
อผูรับประโยชน
ทุจริตหรืหรื
อประมาทเลิหรื
นเลออหนั
อยงาสืงรอชัายแรง
3)
ตีคผวามที
่ เป นนคุภัณยแกหรืตนเอง
หากขอความ
อภาพโฆษณา
กชวน ขัไม
ด กัวบา
ผูกรมธรรม
เอาประกัปนระกั
ภัยนหรื
ภัยอผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ขึ้นมาก็ตาม ผูร3.1.3
ับประกัสินทภัธิทยลี่จวะถูนมีกปฏิ
สิทเธิสธไม
ปฏิเสธความรั
บผิดตามสั
ญาประกันภัยประกอบด
ได อันสงวผลทํ
าใหดสังติทอธิไปนี
ที่จะได
ไดรับการชดใช
คาสินญไหมทดแทน
ยกรณี
้ รับการ
7
ชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือจํผาูเอาประกั
นวนเงินให
พลอยสู
วย แตทั้งนีน้ เลจะต
องเป
1) กรณี
นภัขยองผูหรืรอับผูประโยชน
รับประโยชน
ทุจญริตสิ้นหรืไปด
อประมาทเลิ
ออย
างรนาการกระทํ
ยแรง ไมาผิวดา
ของผู
เอาประกั
รับประโยชน
ถึงจะมีผนลบั
มิไอดประมาทเลิ
หมายความรวมไปถึ
ผูเอาประกั
นภัยนภัหรืยอหรื
ผูรอับผูประโยชน
หรืเอองเท
ทั้งคูารนัว้นมสมคบกั
เปงนคัผูบกตามกฎหมายนี
ระทําการทุจริ้ไตด หรื
นเลออยงาบุงรคาคลอื
ยแรง่น
กระทํ
รับประโยชน
ทั้งคูแตปนระการใด
แตจาะได
ปน
ขึ้นมาก็าผิตดามในนามของผู
ผูรับประกัเนอาประกั
ภัยลวนมีนสภัิทยธิหรื
ปฏิอเของผู
สธความรั
บผิดตามสัหรืญอญาประกั
ภัยได อันสเวงนผลทํ
ใหสกิทําธิหนดเอาไว
ที่จะไดรับเการ
7
อย
างอืค่นาสิในกรมธรรม
ประกั
ชดใช
นไหมทดแทน
หรืนอภัจํยานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอื่น
กระทําผิด7 ในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อางแลว เชิงอรรถที
อยางอื่นในกรมธรรม
ประกั่ น3,ภัมาตรา
ย 879 วรรคหนึ่ง
7

อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 91

2/28/2563 BE 9:08 PM

2-36

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-36

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

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

8
9

8
9

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43
อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43
อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881
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เรื่องที่ 2.3
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.3
นอกเหนืาอคั
จากประมวลกฎหมายแพ
งบ
และพาณิ
ชยวาดวยประกั
นาศภั
ภัยแลย
ว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
กฎหมายสํ
ญ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งกั
การประกั
น
วิ
น
เรียนรูกฎหมายสําคัญอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ

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

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4

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

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

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 68
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- การคัดเลือก การกํากับดูแล และการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ ดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยซึง่ เปนผูไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมาย
กระทําการเปนนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิ ุคคลผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- การดู
ขอมูลของลูกคา
การคัแดลรั
เลือกกษาความปลอดภั
การกํากับดูแลยและการตรวจสอบการปฏิ
บัติหนาที่ของบุคคลทีไ่ ดรับ
การจัยตามกฎหมายว
ดการเรื่องรองเรีาดยวนยประกั
การปฏินวิบนัตาศภั
ิตอลูยกซึคง่ าเปอยนาผูงเป
การความ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวิน-าศภั
ไดรนับธรรม
การแตและการจั
งตั้งหรือดมอบหมาย
ขัดแยางการเป
ทางผลประโยชน
กระทํ
นนายหนาประกันวินาศภัยของนิตบิ ุคคลผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- -การประกอบธุ
รกิจอื่นของนิตยบิ ขุคอคลผู
ยนื่ ขอรั
การดูแลรักษาความปลอดภั
มูลของลู
กคบาใบอนุญาต (ถามี)
- การจัดการเรื่องรองเรียน การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และการจัดการความ
ขัดแยงทางผลประโยชน (ข) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวิ-นการประกอบธุ
าศภัย ซึ่งตองมีรรกิายละเอี
ยด ตขับิ ้นุคตอนเกี
างน
จอื่นของนิ
คลผูยนื่ยวกั
ขอรับบระบบงานอย
ใบอนุญาต (ถ
ามีอ)ย ดังตอไปนี้
- การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
- การนําสงเบี้ย้นประกั
นภัยใหแบกัตบิงาน
ริษัทระบบงาน
ประกันวินบุาศภั
ย และเทคโนโลยีที่ใชใน การ
(ข) แผนภาพแสดงขั
ตอนการปฏิ
คลากร
การสย งซึรายงานตามแบบและรายการที
ณะกรรมการหรื
าหนด
ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวิน-าศภั
่งตองมีรายละเอียด ขั้นตอนเกีย่ควกั
บระบบงานอยอานายทะเบี
งนอย ดังยตนกํ
อไปนี
้
(ค) รายละเอี
ย
ดเกี
ย
่
วกั
บ
สํ
า
นั
ก
งานและสาขาที
จ
่
ะประกอบธุ
ร
กิ
จ
นายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภัย
- การรับเบี้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงิน
อยางนอยดังตอไปนี้
- การนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัย
สถานที
่ตั้ง และตําแหนงพิกัดทางภูมิศ่คาสตร
(GPS) อนายทะเบียนกําหนด
- การส
งรายงานตามแบบและรายการที
ณะกรรมการหรื
- พื้ น ที่ ใยชดเกี
ส อย่ยวกัและอุ
สํ า นั กงานที่จะประกอบธุ
่ เหมาะสม รพร
มดํ า เนิานประกั
กิ จ การนายหน
(ค) รายละเอี
บสํานัปกกรณ
งานและสาขาที
กิจอนายหน
นวินาศภัย า
ประกั
นาศภั
และมี
อยางนนอวิยดั
งตอยไปนี
้ สัดสวนที่ชัดเจน
(ง) รายละเอี
ยดเกี
วกับบุาคแหน
ลากรในการดํ
าเนิมนิศงานเกี
วกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- สถานที
่ตั้ง่ยและตํ
งพิกัดทางภู
าสตร่ย(GPS)
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี- ้ พื้ น ที่ ใ ช ส อย และอุ ป กรณ สํ า นั กงานที่ เหมาะสม พร อมดํ า เนิ น กิ จ การนายหน า
ประกันวินาศภัย และมีสัดสวนที่ช-ัดโครงสร
เจน างองคกรและโครงสรางผูถือหุน
- หนาทีย่แดเกี
ละความผิ
ชอบของบุคลากรในแต
ยงานของนิ
ติบุคาประกั
คล นวินาศภัย
(ง) รายละเอี
่ยวกับบุคดลากรในการดํ
าเนินงานเกีล่ยะหน
วกับวการเป
นนายหน
ของนิติบุคคล อยางนอยดังตอไปนี- ้ กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม
ผูมีหนาาทีงองค
่รับผิดกชอบในการดํ
- โครงสร
รและโครงสราาเนิงผูนถงานเกี
ือหุน ่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
อยางนอยสองคน
- หนาที่และความผิดชอบของบุคลากรในแตละหนวยงานของนิติบุคคล
- ผูกรรมการที
ที่จะเปนผู่ไจมัดมการสาขาหรื
อผูาบ มริหารสาขาทีต่ องไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา
ีลักษณะตองห
ประกันวินาศภัย
- ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
- รายชื่อนายหนาประกันวินาศภัยทีไ่ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
อยางนอยสองคน
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภั- ผูยททีี่จะเป
ะปฏินบผูตั จิงัดานในสํ
านักงานอย
อยหาคนต่ อและในแต
ละสาขาอย
งนอยสองคน
การสาขาหรื
อผูบ ริาหงนารสาขาที
งไดรับใบอนุ
ญาตเปนานายหน
า
(3) เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย แล ว นิ ติ บุ ค คลต อ งส ง
ประกันวินาศภัย
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรื
อผูมีห่อนนายหน
าที่รับาผิประกั
ดชอบในการดํ
่ยวกั
บการเป
นนายหน
าประกั
วินาศภั
- รายชื
นวินาศภัยาทีเนิไ่ ดนรงานเกี
ับใบอนุ
ญาตเป
นนายหน
าประกั
นวินนาศภั
ย ย
ที่มีความรูหรือาประสบการณ
นการทํ
งานและไม
มีลักาษณะต
องหาางนม อยห
อยาคน
งนอและในแต
ยสองคนเข
ารับการทดสอบความรู
ตามกฎหมายว
ดวยประกันวินใาศภั
ยที่จาะปฏิ
บตั ิงานในสํ
นักงานอย
ละสาขาอย
างนอยสองคน 
เกี่ยวกับการประกันวินาศภั(3)ยตามที
่นายทะเบี
ยนกํบาหนด
เมื่ อ ได
ยื่ น คํ า ขอรั
ใบอนุ ญ าตเป น นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย แล ว นิ ติ บุ ค คลต อ งส ง
กรรมการที่ไมมีลักษณะตองหาม หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางานและไมมีลักษณะตองหาม อยางนอยสองคนเขารับการทดสอบความรู
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนกําหนด
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ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
ที่มีความรูหรือประสบการณในการทํางาน ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูไ ดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย
มาแลวไมนอยกวาสองปกอผูนวั
บใบอนุญาต าเนินงานเกี่ยวกับการเปนนายหนาประกันวินาศภัย เปนบุคคล
มีหนนยืา่นทีคํ่ราับขอรั
ผิดชอบในการดํ
(ข)ในการทํ
มีความเข
าใจในการประกอบธุ
รกิจนายหนาประกันวินาศภัย
ที่มีความรูหรือประสบการณ
างาน
ดังตอไปนี้
(ค)
มีปนระสบการณ
รกิยจตามกฎหมายว
ประกันภัยหรือาธุดรวกิยประกั
จที่เกี่ยนวขวินอาศภั
งไม ย
(ก) เป
ผูไ ดรับใบอนุการบริ
ญาตเปหารงานในการประกอบธุ
นนายหนาประกันวินาศภั
นมาแล
อยกววไม
านนออยสองป
และไม
องหบาใบอนุ
ม ดังนีญ้ าต
ยกวาสองป
กอมนวัีลักนษณะต
ยื่นคําขอรั
บุคคลทีาใจในการประกอบธุ
่เปนกรรมการ ผูมีหรนกิาจทีนายหน
่รับผิดชอบในการดํ
าเนินยงานเกี่ยวกับการเปนนายหนา
(ข) มีค- วามเข
าประกันวินาศภั
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที
ับใบอนุญาตเป
นนายหน
าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว
วยการประกั
นาศภั
(ค) ่ไมีดปรระสบการณ
การบริ
หารงานในการประกอบธุ
รกิจประกันภัายดหรื
อธุรกิจที่เกีน่ยวิวข
องไมยซึ่ง
เป
นายหน
ประกันและไม
วินาศภัมยีลผูักทษณะต
ําการแทนนิ
นอนยกว
านอายสองป
องหามติบดัุคงนีคลอื
้ ่นที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
-- บุบุคคคลที
หรือลูกจาางของบริ
ษัท่ยในเวลาเดี
ยวกั
น า
คลที่เ่เปปนนกรรมการ
กรรมการ ผูผูจ มัดีหการ
นาทีพนั
่รับผิกดงาน
ชอบในการดํ
เนินงานเกี
วกับการเป
นนายหน
เมื่ อ่ไกรรมการของนิ
ุ คคล หรืาประกั
อผู มี หนนวิานทีาศภั
่ รั บยผิตามกฎหมายว
ดชอบในการดําาดเนิ
นงานเกี่ ยวกั
การเป
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที
ดรับใบอนุญาตเปตินบนายหน
วยการประกั
นวิบนาศภั
ยซึน่ง
นายหน
าประกั
นวินาศภั
ไดผยาผูนการทดสอบความรู
และชํ่นาทีระค
มการออกใบอนุ
ญาตเรีนยวิบร
อยแล
ว นายทะเบี
เปนนายหน
าประกั
นวินยาศภั
ทําการแทนนิติบุคคลอื
่ไดราับธรรมเนี
ใบอนุญยาตเป
นนายหนาประกั
นาศภั
ยในเวลาเดี
ยวกัยนน
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1.4 สิทธิและหนาที่ของนายหนาประกันวินาศภัย ประกอบดวย
1.4.1 สิทธิของนายหนาประกันวินาศภัย ไดแก
1) สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยทั้ง
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เพืด่อหาข
เปนการตอบแทนผลสํ
ของงานที
้นได นภัย ตามที่ไดรับ
แตงตั้งจากผูขอเอาประกั
หรือมีหนาาทีประกั
่ชี้ชองด
ชวนผู
1.4.2 หนนาภัทีย่ของนายหน
นวิวนยการชั
าศภัยกได
แก มุงหวังใหมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกั
ภัยาหรื
หวัองตกลงทํ
าประกั
นภัย ก็าประกั
จะแตนงตัภั้งยใหนายหน
นายหนาาประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยทัทํ้งาประเภทบุ
หนาที่จัดคการ
1)นหน
ที่ชอี้ชผูอมงุงหรื
จัดการให
บุคคลมาทํ
คล
ญญาประกั
ภัยในนามของผู
เอาประกั
ภัยกับดผูหาข
รับประกั
นภัยดังกลานววินซึาศภั
่งนายหน
าประกั
นวินนาศภั
ยตองได
กัทํบาสัประเภทนิ
ติบนุคคลมี
หนาที่ในการชี
้ชองดวนยการจั
อเสนอการประกั
ยจากผู
รับประกั
ภัย ตามที
่ไดรรัับบ
ใบอนุ
าตเปขนอเอาประกั
นายหนาประกั
วินอาศภั
ะนั้นมีกคชวนผู
วามผิดมตามกฎหมายดั
ดกลาวมาแล
น นภัย
แตงตั้งญจากผู
นภัยนหรื
มีหนยาเสีทีย่ชกี้ชออนงดมิวฉยการชั
ุงหวังใหมาทําสังญที่ไญาประกั
นภัยวกัในตอนต
บผูรับประกั
2)นหน
ที่แอสดงใบอนุ
ญาตเปานประกั
นายหน
นวิงนตัาศภั
ของตนาประกั
ในการปฏิ
บัตยิหทํนาาหน
ที่ชาี้ชทีอ่จงัดหรื
ก็ได เมื่อผูขอเอาประกั
ภัยาหรื
ผูมุงหวังตกลงทํ
นภัยาประกั
ก็จะแต
้งใหนยายหน
นวินาศภั
การอ
บุคคลมาทํ
สัญญาประกัเนอาประกั
ภัยกับผูนรภัับยประกั
ย นายหน
ยจะตาประกั
องแสดงใบอนุ
ทํจัดาการให
สัญญาประกั
นภัยาในนามของผู
กับผูนรับภัประกั
นภัยาดัประกั
งกลานววิซึน่งาศภั
นายหน
นวินาศภัญยาตของตน
ตองไดรับ
ทุกครัญ้ง าตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเสียกอน มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน
ใบอนุ
3) หน
หนาาทีที่ต่แอสดงใบอนุ
งปฏิบัติโดยสุ
จริตนนายหน
และถูกตาอประกั
ง นายหน
าประกั
นวินาศภัในการปฏิ
ยตองปฏิบบัตัติหิหนนาาทีที่ข่ชองตนโดย
2)
ญาตเป
นวินาศภั
ยของตน
ี้ชอง หรือ
สุจัดจริการให
ต โดยไม
แ
สดงข
อ
ความอั
น
เป
น
เท็
จ
หรื
อ
ปกป
ด
ข
อ
ความจริ
ง
ซึ
่
ง
ควรบอกให
แ
จ
ง
ต
อ
ผู

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ผู

เ
อาประกั
นภัย
บุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแสดงใบอนุญาตของตน
ทุหรืกอครัผูร้งับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกั3)
นภัยหน
ไดาอทีอกประกาศอย
างเคร
ดดวกยตโดยมี
เนื้อหาสาระสํ
พอสรุ
ดังบตัตอิหไปนี
่ตองปฏิบัติโดยสุ
จริตงครั
และถู
อง นายหน
าประกันาวิคันญาศภั
ยตปอได
งปฏิ
นา้ ที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชน
และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
16
อางแลว เชิงอรรถที่ 14, มาตรา 66/2 และมาตรา 100
ประกอบธุ17รอกิาจงแล
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ว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74
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พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย
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17
วินาศภัยและนายหน
า
ประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
พ.ศ.
2551
ณ
วั
น
ที
่
25
กั
นยายน พ.ศ. 2551
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74
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พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหน็จ (Commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมีการประกันภัย
19
ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตราคาจาง หรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด
(1) ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้
หลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย
ประกันวินาศภัย และธนาคาร หากนายหนาประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนาย
ใหม
ทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกัน
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกันภัย
(1) ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่ละเวนกระทําการ ดังนี้
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัย
สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ใหม
(2) กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมีการ
นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ประกันภัย
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปน
ประกันวินาศภัย
สาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ
(2) กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานนายหนาประกันวินาศภัย ใหนายหนาประกันวินาศภัย
ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
นั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนา
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
ประกันวินาศภัย
ง. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการเสนอ
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
ง. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้ จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน
ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัยใน
นามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง
ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศ
การเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ
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(3) สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว
(3) สําหรับนายหนาประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทางโทรศัพท
ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
ใหนายหนาประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30-19.00 น. เวนแตมีการนัดหมาย
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
ลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขายกรมธรรม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี
ประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงใหผูรับ
ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
ประกันภัยทราบแลววา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกครั้งเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
ผูมุงหวัง
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี
ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัยที่ตน
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
กําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกครั้งเมื่อมีการโทรศัพทไปถึง
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได
ผูมุงหวัง
จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการรับการ
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
ติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
ผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก
จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น
ประกันภัยดังกลาวจะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการ
ฉ. ใหอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเรื่อง
อนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐาน
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
การบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไปอีก
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย
ไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น
- สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง
ฉ. ใหอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายในเรื่อง
- จํ า นวนเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย จะต องชํ า ระ ระยะเวลาเอาประกั น ภั ย
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย
- แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด
- สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง
หากไมกําหนดใหคุมครองทันที
- จํ า นวนเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย จะต องชํ า ระ ระยะเวลาเอาประกั น ภั ย
- แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
- แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
หากไมกําหนดใหคุมครองทันที
จํานวน
- แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวา
- เมื่ อมี ต อบตกลงทํ า ประกั น ภั ย แล ว ให บั น ทึ กชื่ อ นามสกุ ล พร อ มเลขประจํ า ตั ว
การใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย หรือ
ประชาชนของบุคคลนั้น
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน
- เมื่ อมี ต อบตกลงทํ า ประกั น ภั ย แล ว ให บั น ทึ กชื่ อ นามสกุ ล พร อ มเลขประจํ า ตั ว
ประชาชนของบุคคลนั้น
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ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทําประกันภัย
ไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินวันทําการถัดไป
ซ. แจง ให ผูมุง หวั งรับ ทราบถึ งการจะไดรับ กรมธรรม ประกัน ภัยตามที่ตกลงกันจากผูรั บ
ประกันภัย หรือการที่จะไดช.รับภายหลั
การติดตงเมื
อจากผู
ับประกั
นภัยเกี่ยวกั
บกรมธรรม
ยดัทงกล
าว งการทําประกันภัย
่อผูมุงรหวั
งตอบตกลงที
่จะทํ
าประกันภัปยระกั
แลนว ภัให
ําการแจ
สําหรับการเสนอขายกรมธรรม
ระกันดภัไปยผานธนาคาร ผูรับประกันภัยจะตองจัดการให
ไปยังผูรับประกันภัย(4)
ในโอกาสแรกที
่กระทําไดแตไมเกินวันทําปการถั
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ
้น และได
รับใบอนุ
ญาตเป
ประกันนจากผู
วินาศภัรั บย
ซ. แจง ให ผ่งูมเปุง นหวัพนังรักบงานของธนาคารนั
ทราบถึ งการจะได
รับ กรมธรรม
ประกั
น ภันยนายหน
ตามที่ตากลงกั
ปฏิบัตนิ ดัภังยนีหรื
้ อการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว
ประกั
่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุ
นนายหนาผูประกั
นวินนาศภั
เวลาเสนอขาย
(4) ก.สําแจ
หรังบชืการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัญยาตเป
ผานธนาคาร
รับประกั
ภัยยจะต
องจัดการให
ข.
ต
อ
งเแสดงให
ป
รากฏชั
ด
แจ
ง
ว
า
เป
น
การเสนอขายกรมธรรม
ป
ระกั
น
ภั
ย
ธนาคารผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายซึ่งเปนพนักงานของธนาคารนั้น และไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ค. การท�
การทํำประกั
าประกันภันภัยของลู
ยของลูกค้กคาธนาคารต้
าธนาคารตอองเป็
งเปนนไปโดยความสมั
ไปโดยความสมัคครใจห้
รใจหาามมิ
มมิใให้หมมีกีการบั
ารบังงคัคับบ
ปฏิบัติ ดังนี้
หรือใชเงื่อนไขในการตอรองให
สินงชืเชื่อ่อตัวหรืชือ่อธุสกุ
รกรรมอื
ใดของธนาคาร
ก. แจ
ล พรอ่นมทั
้งแสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเวลาเสนอขาย
ง.ข. ตธนาคารจะต
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
รื
อ
ละเว
นการปฏิ
บัติเชนเดียวกันกับกรณี
านนายหนา
องเแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเป
นการเสนอขายกรมธรรม
ประกักนารเสนอขายผ
ภัย
ประกันวินาศภัย ดังที่กลาค.
วไวในข
างตานประกั
ดวย นภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจหามมิใหมีการบังคับ
การทํ
ตามประกาศคณะกรรมการกํ
ากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนด
หรือใชเงื่อนไขในการตอรองให
สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร
หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม
ยผานทางสื
าดวยการประกั
ง. ธนาคารจะตองปฏิบัติหรืปอระกั
ละเวนนภัการปฏิ
บัติเชน่อเดีโฆษณาตามกฎหมายว
ยวกันกับกรณีการเสนอขายผ
านนายหนนา
วิประกั
นาศภั
พ.ศ.ย ดั2556
นวิยนาศภั
งที่กลาให
วไวนใายหน
นขางตาประกั
นดวยนวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ หรือละเวนกระทําการ ในการเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื
่อโฆษณา เปนตนวา หนังาสืกัอบพิและส
มพ สิง่งเสริ
พิมมพการประกอบธุ
วิทยุ กระจายเสี
วิทยุนโทรทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํ
รกิยจงประกั
ภัย เรืศน่องไปรษณี
กําหนดย
หรื
าย ดังนีและเงื
้ ่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการประกัน
หลัอกปเกณฑ
(1)นายหน
ขอความที
่โฆษณานั
้นตยอนังไม
จหรืาอการ
เกินความจริ
วินาศภัย พ.ศ. 2556 ให
าประกั
นวินาศภั
้นมีเหปนนาขทีอ่กเท็ระทํ
หรือละเวง นกระทําการ ในการเสนอขาย
(2) ข่ออโฆษณา
ความที่โเป
ฆษณานั
องมีงสืคอวามชั
และไมกํายกวม
กรมธรรมประกันภัยผานทางสื
นตนว้นา ตหนั
พิมพดสิเจน
่งพิมเขพาใจง
วิทยุายกระจายเสี
ง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย
(3)
ข
อ
ความที
โ
่
ฆษณานั
น
้
จะต
อ
งไม
ก
อ

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

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

ม

ุ
ง
หวั
ง
ตามที
่สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
คณะกรรมการกํากับและส(2)
งเสริเสนอขายผ
มการประกอบธุ
รกิจเประกั
นภัยกประกาศกํ
าหนดดวปยระกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
านทางอิ
ล็กทรอนิ
สเฉพาะกรมธรรม
ใหรวมมื
กับผูรับกประกั
ดังตออไปนี
นายทะเบียนใหเสนอขายผ(3)านทางอิ
เล็กอทรอนิ
สเทานัน้นภัยและต
งเปด้ เผยขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจายผลประโยชน
ก. ่เแสดงขั
้นตอนการขอทํ
นภัดยสิชนอใจทํ
งทางการติ
วิธีการร
งเรีงตามที
ยน และช
เบี้ยประกันภัย หรือขอมูลอื่นใดที
ปนประโยชน
ในการพิาจประกั
ารณาตั
าประกัดนตภัอยของผู
มุงอหวั
่สํานัอกงทาง
งาน
การติ
ดตอในกรณีากัเกิบดและส
เหตุขงัดเสริ
ขอมงกัการประกอบธุ
บการใหบริการผ
นทางอิ
ทรอนิกสาหนดดวย
คณะกรรมการกํ
รกิจาประกั
นภัเล็ยกประกาศกํ
าตเปนนนายหน
(3) ใหข.รวแสดงใบอนุ
มมือกับผูรญ
ับประกั
ภัย ดังตาอประกั
ไปนี้ นวินาศภัยซึ่งตนไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัย
ใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยก.ผาแสดงขั
นทางอิ้นเล็ตอนการขอทํ
กทรอนิกสไดาประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทาง
ค. บแสดงวั
ใหชัดเจนว
าตองการขายประกั
นภัยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด
การติดตอในกรณีเกิดเหตุขัดของกั
การใหตบถุริปกระสงค
ารผานทางอิ
เล็กทรอนิ
กส
และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชน
อะไรจากการตั
สินใจซืา้อประกั
หรือนแนะนํ
าผูยมซึุง่งหวั
งทํารประกั
วินาศภัยรให
เหมาะสม
ข. แสดงใบอนุ
ญาตเปนดนายหน
วินาศภั
ตนได
ับอนุญนาตจากผู
ับประกั
นภัย
กัใหบเความเสี
ย
่
งและความสามารถในการชํ
า
ระเบี
ย
้
ประกั
น
ภั
ย
(Suitability
Requirement)
สนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกสได
ง.ค. แสดงข
เกี่ยวกัใบหกรมธรรม
นภัย ดังตอไปนี
แสดงวัตอถุมูปลระสงค
ชัดเจนวาปตระกั
องการขายประกั
นภั้ ยใหผูมุงหวังที่เปนลูกคากลุมใด
ปเงื่อนไขทั่วดไป
ตามกรมธรรม
นภันยวิและข
นความ
และลูกคากลุมดังกลาวจะไดประโยชน- อสรุ
ะไรจากการตั
สินผลประโยชน
ใจซื้อ หรือแนะนํ
าผูมุงหวังทํปาระกั
ประกั
นาศภัอยยกเว
ใหเหมาะสม
คุกับมครอง
ทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
ประกันภันยภัย(Suitability
ที่ผานการใหRequirement)
ความเห็นชอบจากผูรับประกันภัย
ความเสีและสิ
่ยงและความสามารถในการชํ
าระเบี้ยประกั
- จําอนวนเบี
นภั ยของกรมธรรม
ง. แสดงข
มูลเกี่ย้ยวกัประกั
บกรมธรรม
ประกันภัย ดังปตระกั
อไปนีน ภั้ ย และสัญ ญาเพิ่ มเติม (ถา มี )
ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชํ-าระเบี
นภั่วยไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ
สรุป้ยเงืประกั
่อนไขทั
- คําเตือนใหปผระกั
ูมุงหวั
อาน และทํ
าความเข
าใจในขรับอประกั
มูลเกีน่ยภัวกัยบกรมธรรม
คุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
นภังยศึทีก่ผษาานการให
ความเห็
นชอบจากผู
ประกันภัย
- จํา นวนเบี้ย ประกั นภั ยของกรมธรรมป ระกัน ภัย และสัญ ญาเพิ่ มเติม (ถา มี )
(4)
จั
ด
ให
ผ
ุงหวัง้ยระบุ
ตัวนตน
ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําูมระเบี
ประกั
ภัยและยืนยันตัวตนกอนแสดงเจตนาขอทําประกันภัย
(5) เมื่อผูม-ุงหวัคํางเตื
แสดงเจตนาขอทํ
จัดใหผาความเข
ูมุงหวังระบุ
ระบบข
บขอมูล
อนใหผูมุงหวังศึาประกั
กษา อนาภันย และทํ
าใจในข
อมูอลมูเกีล่ยในการรั
วกับกรมธรรม
ทางอิ
ประกันเล็ภักยทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นให(4)
แกผจัูมดุงให
หวัผงูมตามระบบข
ลทีและยื
่ระบุไวนยัและจั
ดใหผอูมนแสดงเจตนาขอทํ
ุงหวังสามารถตรวจสอบข
ุงหวังระบุตอัวมูตน
นตัวตนก
าประกันอภัมูยลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย
ีการตกลงรั
บประกันภัาประกั
ย นภัย จัดใหผูมุงหวังระบุระบบขอมูลในการรับขอมูล
(5) ในกรณี
เมื่อผูมุงมหวั
งแสดงเจตนาขอทํ
ทางอิเล็กทรอนิกส ผูรับประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แลวแตกรณี ตองนําสงขอมูลเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันภัยนั้นใหแกผูมุงหวังตามระบบขอมูลที่ระบุไว และจัดใหผูมุงหวังสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
ตลอดอายุความตามกฎหมาย ในกรณีมีการตกลงรับประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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(6) แจงชองทางการชําระเบี้ยประกันภัย ในกรณีผูมุงหวังชําระเบี้ยประกันภัยโดยใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสตองเปนการชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีผูรับประกันภัยเทานั้น
(7) ออกเลขที่ อา งอิ ง หรื อเอกสารอ า งอิ ง ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส พร อมทั้ ง ส ง ข อมู ล เกี่ ย วกั บ
กรมธรรมประกันภัย สรุป(6)
เงื่อนไขทั
ผลประโยชน
ประกันผภัูมยุงและข
และสิ
แจงช่วอไป
งทางการชํ
าระเบีต้ยามกรมธรรม
ประกันภัย ในกรณี
หวังชํอายกเว
ระเบีน้ยความคุ
ประกันมภัครอง
ยโดยใช
วิธีกทารธิ
ประโยชน
ตามเงืก่อสนไขกรมธรรม
ยนั้นให
ผูมาุงบัหวั
ทางอิ
เล็กทรอนิ
ตองเปนการชํปาระกั
ระเบีน้ยภัประกั
นภัแยกเข
ญชีง ผูรับประกันภัยเทานั้น
(8)
่อมีการชํ่ อาระเบี
ประกั
นภัยแลวา งอิ
ตองงออกเอกสารการรั
นของผู
ภัย่ ยใหวกัแบก
(7) เมื
ออกเลขที
 า งอิ ง้ยหรื
อเอกสารอ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กบส เงิพร
อมทั้ งรสับงประกั
ข อมูนล เกี
ผูมุงหวัง ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง และสิทธิ
กรมธรรม
(9) ในการส
ประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรม
ประกันงภัขยอนัมู้นลใหอิเแล็กกผทรอนิ
ูมุงหวักงสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
เทานั้น และผูรับประกันภั(8)
ย นายหน
นวิน้ยาศภั
ย หรื
แลวแตกรณี ตองลงลายมื
อชื่อรทางอิ
เล็กนทรอนิ
เมื่อมีกาประกั
ารชําระเบี
ประกั
นภัอยธนาคาร
แลว ตองออกเอกสารการรั
บเงินของผู
ับประกั
ภัยใหกแกส
ทีผูม่มุงีลหวั
ักษณะเชื
ง ่อถือไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกัน(9)
ภัยจะประกาศไว
่น กสใหแกผูมุงหวัง ตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
ในการสงขอเมูปลนอิอย
เล็กางอื
ทรอนิ
่ง สําหรัาประกั
บการใช
ีการทางอิ
ล็กทรอนิแล
กสวปแตระกอบการเสนอขายกรมธรรม
เทานั้น และผูรับประกันภัอนึ
ย นายหน
นวิวนิธาศภั
ย หรือเธนาคาร
กรณี ตองลงลายมือชื่อทางอิเล็ปกระกั
ทรอนินภักสย
าประกั่อนถือวินไดาศภั
ย หรือธนาคารเป
ผูเสนอขายกรมธรรม
ภัยสมีําหนันกางานคณะกรรมการกํ
ที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทํ
ทีนายหน
่มีลักษณะเชื
ตามกฎหมายว
าดวยธุนรกรรมทางอิ
เล็กทรอนิกปสระกั
เวนนแต
ากับและสงเสริมา
ประกันภัยโดยใช
ิธีการทางอิ
เล็กทรอนิกสเปและด
การประกอบธุ
รกิจวประกั
นภัยจะประกาศไว
นอยาวงอืยวิ่นธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ
วยเช
นกัน วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
อนึ่ง กสํสาดหรั
บการใช
้งในการส
งขอมูนลผูทางอิ
เล็กทรอนิกสใหแปกระกั
ผูมุงนหวั
ลที่ผูมุงหวังระบุไวา
นายหนาประกันวินาศภัยทัหรื
อธนาคารเป
เสนอขายกรมธรรม
ภัยงมีตหอนงสางทีไปยั
่ใหผงูมระบบข
ุงหวังตออมูงแสดงเจตนาขอทํ
เท
านั้นนภัโดยที
่ผูรับวประกั
นภัย นายหน
าประกั
วินาศภั
ย ธหรืีการแบบปลอดภั
อธนาคาร แลวแต
กรณี ตบอทีงลงลายมื
อชืา่อหนดไว
ทางอิเล็ในกฎหมาย
กทรอนิกส
ประกั
ยโดยใช
ิธีการทางอิ
เล็กทรอนิ
กส นและด
วยวิ
ยในระดั
่กฎหมายกํ
ทีวา่มดีลวักยธุษณะเชื
่อถือไดเตล็ามกฎหมายว
ดวยธุ
รกรรมทางอิ
กทรอนิกสดวายเช
นกัรนกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันทัภั้งยในการส
จะประกาศไว
นอยเาล็งอื
่น กสใหแกผูมุงหวังตองสงไปยังระบบขอมูลที่ผูมุงหวังระบุไว
งขอมูลเปทางอิ
กทรอนิ
4) นหนภัยาทีนายหน
่ตองไมาตประกั
ั้ง หรือนยอมให
คลซึ
่งมีลักษณะต
องหกรณี
ามเขตาอมาปฏิ
บัติหอนชืา่อทีทางอิ
่ นายหน
าประกักนส
เทานั้น โดยที่ผูรับประกั
วินาศภับยุคหรื
อธนาคาร
แลวแต
งลงลายมื
เล็กทรอนิ
วิทีน่มาศภั
ย ประเภทนิ
ิบุ คคลจะตอางไม
แ ตรงกรรมทางอิ
ตั้ ง หรื อยิ นเล็ยอมให
งมีสลําั กนัษณะต
องหา มต อไปนี้ เาขกัาบมาเป
หรืมอ
ีลักษณะเชื
่อถือไดตตามกฎหมายว
ดวยธุ
กทรอนิบกุ คสคลซึ
เวน่แต
กงานคณะกรรมการกํ
และสนงเสริ
ทํการประกอบธุ
าหนาที่นายหน
ย หรือบุคเคลผู
ที่มาีองอืํานาจในการจั
ดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย
รกิาจประกั
ประกันนวิภันยาศภั
จะประกาศไว
ปนอย
่น
คลทีต่ไั้งมไหรื
ดรอับยอมให
ใบอนุญบาตเป
าประกั
นวิานมเข
าศภัามาปฏิ
ย บัติหนาที่ นายหนาประกัน
4) หน(1)าที่บุตอคงไม
ุคคลซึน่งนายหน
มีลักษณะต
องห
บุคคลที
กถอนใบอนุ
ญาตเป
นนายหน
าประกัอนงห
วินาาศภั
หรือ้ เขใบอนุ
วินาศภั ย ประเภทนิ ติบุ ค(2)
คลจะต
องไม่เคยถู
แ ตงกตัเพิ
้ ง หรื
อยิ นยอมให
บุ คคลซึ
่ งมีลั กษณะต
มต อยไปนี
า มาเปญนาตเป
หรืนอ
ตัทํวาแทนประกั
นวินาประกั
าศภัยนในระยะเวลาห
อนวัทนี่มขอรั
บใบอนุญาตดการกิจการนายหนาประกันวินาศภัย
หนาที่นายหน
วินาศภัย หรือาบุปคกคลผู
ีอํานาจในการจั
(3)
คลที่ไ่เมปไนดนายหน
าศภัย าผูประกั
ทําการแทนนิ
(1) บุบุคคคลที
รับใบอนุาประกั
ญาตเปนนวินนายหน
นวินาศภัตยิบุคคลอื่นที่ไดรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันวินาศภัย (2)
ในเวลาเดี
ยวกั่เคยถู
น กเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปน
บุคคลที
(4) บุค คลที่ เาปปนกกรรมการ
 จัด การญาตสมุ หบัญ ชี หรื อพนั กงานผู ที่ มีอํา นาจในการจั ดการ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาห
อนวันขอรับผูใบอนุ
กิจการของบริษัทประกันวิ(3)
นาศภับุคยคลที
ในเวลาเดี
ยวกัน าประกันวินาศภัย ผูทําการแทนนิติบุคคลอื่นที่ไดรับใบอนุญาตเปน
่เปนนายหน
บุคคลที
นายหนาประกันวินาศภัย (5)
ในเวลาเดี
ยวกั่เปนนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท
ประกันวินาศภัย ในเวลาเดี(4)ยวกับุนค คลที่ เป น กรรมการ ผู จัด การ สมุ หบัญ ชี หรื อพนั กงานผู ที่ มีอํา นาจในการจั ดการ
่เคยตอยงคํ
กิจการของบริษัทประกันวิ(6)
นาศภับุคยคลที
ในเวลาเดี
วกัานพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต
(5) บุคคลที่เปนกรรมการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริษัท
ประกันวินาศภัย ในเวลาเดี(7)ยวกับุนคคลลมละลาย
(8)
ลจริตองคํ
หรืาอพิจิพตากษาถึ
ฟนเฟองนํทีา่สไมุดสใหมประกอบ
(6) บุบุคคคลวิ
คลทีก่เคยต
ลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
(9)
บุ
ค
คลที
เ
่
ป
น
ตั
ว
แทนประกั
น
วิ
น
าศภั
ย
โดยทุจริต
(7) บุคคลลมละลาย
(8) บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนําไมสมประกอบ
(9) บุคคลที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5) หนาที่ตองจัดใหมีสํานักงาน20 นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตองจัดตั้งสํานักงาน
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงตอ
นายทะเบียนเปนหนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ทําการโยกยาย
กรณี
ที่นาายหน
จัดตั้งสําานัประกั
กงานใดขึ
้นมาเลย
หรือมิไตดิบจุคัดคลต
ใหมีสอํางจันัดกตังานแห
5) หน
ที่ตองจัาประกั
ดใหมีสนําวินันกาศภั
งานย20ไมนายหน
นวินาศภั
ยประเภทนิ
้งสํานักงใหม
งาน
ตามที
่
โ
ยกย
า
ย
ต
อ
งระวางโทษปรั
บ
ตั
้
ง
แต
ห
นึ
่
ง
หมื
่
น
บาทถึ
ง
ห
า
หมื
่
น
บาท
และกรณี
ท
่
ี
โ
ยกย
า
ยแล
ว
มิ
ไ
ด
แ
จ
ง
ต
อ
นายทะเบี
ตามที่ไดระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต หากมีการโยกยายสถานที่ตั้งของสํานักงานไปยังสถานที่แหงใหมใหทําการแจงยตนอ
ตามกําหนดเวลา
ตองงระวางโทษปรั
บาท าย
นายทะเบี
ยนเปนหนั
สือภายในหาวับนไม
นับเกิแตนหนึ
วันที่งหมื
่ทํา่นการโยกย
6)
ที่ตองจัาประกั
ดทํา และลงรายการในสมุ
ยน สมุ
ดบัญชีหรืและเอกสารเกี
ธุรกิจ21งใหม
เปน
กรณีหน
ที่นาายหน
นวินาศภัยไมจัดตั้งสําดนัทะเบี
กงานใดขึ
้นมาเลย
อมิไดจัดใหมีส่ยําวกันับกงานแห
หนาที่โ่ขยกย
องนายหน
าประกันวินาศภับยตัประเภทนิ
ติบ่นุคบาทถึ
คล จะต
งจัด่นทํบาท
าสมุและกรณี
ดทะเบียนที่โสมุ
ดบัาญยแล
ชี และเอกสารเกี
่ยวกับธุรยกินจ
ตามที
าย ตองระวางโทษปรั
้งแตหนึ่งหมื
งหาอหมื
ยกย
วมิไดแจงตอนายทะเบี
ของตนตามแบบและรายการที
่นายทะเบี
นกํ่งาหมื
หนด
พรอมทั้งลงรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร
ตามกํ
าหนดเวลา ตองระวางโทษปรั
บไมเกินยหนึ
่นบาท
เกี่ยวกับธุรกิจดังกลา6)วใหหน
เสร็าจทีเรี่ตยอบร
าหนดเวลาเจ็ดดวัทะเบี
นนับแต
ี่มีรดายการให
ลง มิฉะนั้นต่ยอวกั
งระวางโทษปรั
งจัดอทํย าภายในกํ
และลงรายการในสมุ
ยนทสมุ
บัญชี และเอกสารเกี
บธุรกิจ21 เปบน
ไม
าหมื่นบาทาประกั
และปรันวิบนอีาศภั
กไมยเกิประเภทนิ
นวันละสองพั
บาทตลอดเวลาที
าฝนอยู
หนเกิาทีน่ขหองนายหน
ติบุคนคล
จะตองจัดทําสมุ่ยังดฝทะเบี
ยน สมุดบัญชี และเอกสารเกี
่ยวกับธุรกิจ
22
7)
หน
า
ที
่
ต

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

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

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

แ
ทนที
่
ม
ี
อ
ํ
า
นาจปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านอยู

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

า
นการทดสอบความรู

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

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

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104

20

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 69, มาตรา 101 และมาตรา 102
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 70 และมาตรา 103
22
อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 71 และมาตรา 104
21
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10) หนาที่ตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดเวลา นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลตอง
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยไมนอยกวารอยละศูนยจุดสองหาของ
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธิสําหรับรอบปบัญชีที่ผานมา แตตองไมนอยกวาจํานวนดังตอไปนี้
(1) าหนึ
าหรับนนิตไวิบตุคลอดเวลา
คลที่เปนนายหน
ยโดยตรง
10) หน
ที่ต่งอลงดํานบาท
ารงเงินสํกองทุ
นายหนาประกั
าประกันวินนวิาศภั
นาศภั
ยประเภทนิติบุคคลตอง
(2) หนึ่ง่ไดลราับนบาท
หรับนินตนายหน
ิบุคคลทีา่เประกั
ปนนายหน
าประกั
าศภัายรตออยละศูนยจุดสองหาของ
ดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที
ใบอนุสํญาาตเป
นวินาศภั
ยไมนนวิอนยกว
งลานหบาัญแสนบาท
าหรัตอบงไม
นิตนิบอุคยกว
คลทีา่เจํปานนวนดั
นายหน
ประกั
รายไดจากคาบําเหน็จสุทธิ(3)
สําหรัหนึบ่รอบป
ชีที่ผานมาสํแต
งตอาไปนี
้ นวินาศภัยโดยตรง และ
นายหนาประกันวินาศภัยต(1)อ หนึ่งลานบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง
ให
วา่งการดํ
ารงเงิสํนาหรั
กองทุ
การเงินาตามกฎหมายว
(2)ถือหนึ
ลานบาท
บนินติบของสถาบั
ุคคลที่เปนนนายหน
ประกันวินาศภัายดตวอยธุรกิจสถาบันการเงิน
เปนการดํารงเงินกองทุนข(3)
างตนหนึ
แล่งวลานหาแสนบาท สําหรับนิติบุคคลที่เปนนายหนาประกันวินาศภัยโดยตรง และ
11)ยตหน
นายหนาประกันวินาศภั
อ าที่ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชี นายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลซึ่ง
เปนสถาบันการเงิน หรือเป
ับอนุาญรงเงิ
าตจากธนาคารแห
งประเทศไทยให
ประกอบธุรกิาจดบริ
ชําระเงิ
นแทนน
ใหนถผูือไวดารการดํ
นกองทุนของสถาบั
นการเงินตามกฎหมายว
วยธุกรารรั
กิจบสถาบั
นการเงิ
ตเปอนงรัการดํ
บชําาระเบี
ญชีวบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น
รงเงิ้ยนประกั
กองทุนนภัขยาเข
งตานบัแล
ส11)
ว นนายหน
วิ น าศภั
ย ประเภทนิ
่ น ต องจั
ด ใหมนี บวินั ญาศภั
ชี เงิ นยประเภทนิ
ฝากสถาบัตนิบการเงิ
หนาที่ตาอประกั
งรับชํนาระเบี
้ยประกั
นภัยเขาตบัิ บญุ คชีคลอื
นายหน
าประกั
ุคคลซึน่ง
สํเปานหรัสถาบั
บเฉพาะการรั
หรืออเปจานยเบี
ภัย แยกจากบัญชีทงประเทศไทยให
ี่ใชในการดําเนินปการอื
่นๆ รโดยให
นบับญชํชีาทระเงิ
ี่ปราศจาก
นการเงินบหรื
ผูได้ยรประกั
ับอนุญนาตจากธนาคารแห
ระกอบธุ
กิจบริเกปารรั
นแทน
ภาระผู
ก
พั
น
ใด
และให
ด
า
ํ
เนิ
น
การดั
ง
ต
อ
ไปนี
้
ตองรับชําระเบี้ยประกันภัยเขาบัญชีบริษัทผูรับประกันภัยเทานั้น
(1) ฝากเบี
้ยประกั
ยที่ไยดประเภทนิ
รับไวในบัญตชีิ บเงิุ คนคลอื
ฝากสถาบั
นการเงิ
นนับแตวนันการเงิ
ที่ไดรับน
สว นนายหน
า ประกั
น วินนภัาศภั
่ น ต องจั
ด ใหมนีภายในสามวั
บั ญ ชี เงิ น ฝากสถาบั
ทํา้ยหนั
งสือนแจภังยตแยกจากบั
อสถาบันการเงิ
ยอมให
อมูล
สําหรับเฉพาะการรับหรือ(2)
จายเบี
ประกั
ญชีที่ในชแสดงความยิ
ในการดําเนินนการอื
่นๆนายทะเบี
โดยใหเปยนนตรวจสอบข
บัญชีที่ปราศจาก
บัภาระผู
ญชีนั้นกจากสถาบั
นการเงิ
โดยตรง
พรอ้ มนําสงสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวัน
พันใด และให
ดําเนินนไดการดั
งตอไปนี
นับแตวันที่เปดบัญชีนั้น (1) ฝากเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไวในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
23
12) หน
องใหงสืคอวามร
อในการตรวจสอบ
เปนหนานทียอมให
่ของนายหน
าประกัยนนตรวจสอบข
วินาศภัยประเภท
(2) าทีทํ่ตาหนั
แจงวตมมื
อสถาบั
นการเงินแสดงความยิ
นายทะเบี
อมูล
นิบัญ
ติบชีุคนคลที
่
จ
ะต
อ
งให
ค
วามร
ว
มมื
อ
แก
น
ายทะเบี
ย
นและพนั
ก
งานเจ
า
หน
า
ที
่
ผ

ู
ม
ี
อ
ํ
า
นาจ
ในการให
ถ

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

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

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

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

อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

��1_edit NT_388page.indd 109

2/28/2563 BE 9:08 PM

2-54

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

2-54

คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย

(5) เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5
(6)
าผิดตามพระราชบั
ญญัตทิปี่เระกั
นวิ้ซนึ่งาศภั
ัญญัติไวใน
(5) เงินคทีา่ตปรั
กเปบนจากการกระทํ
ของกองทุนประกั
นวินาศภัย ในกรณี
จาหนี
มีสิทยธิไพ.ศ.
ดรับชํ2535
าระหนีนี้ ทดัี่เงกิทีด่บจากการเอา
พระราชบั
นวินบาศภั
ย พ.ศ. 2535
มาตรา
111ยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ประกันภัยญมิญัไดตมิปายืระกั
่นขอรั
เงินจากกองทุ
นประกั
นวินาศภั
จากการกูยืมเงิญนญัตหรืิปอระกั
การออกตราสารทางการเงิ
่น มาตรา 80/5
พ.ศ. 2535 แก(7)
ไขเพิเงิ่มนเติทีม่ไดโดยพระราชบั
นวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.นอื2558
(8) เงินคาปรั
ตอบแทนที
่ไดรับจากการชํ
าระบัญชีตญามที
ณะกรรมการกรรมการบริ
(6)
บจากการกระทํ
าผิดตามพระราชบั
ญัติป่คระกั
นวินาศภัย พ.ศ. 2535 หนีารกองทุ
้ ดังที่บัญนญัประกั
ติไวใน
วินาศภัยแตญงญัตัต้งิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111
พระราชบั
(9) เงินทีหรื
พยสินยอืืม่นเงิทีน่มีผหรืูมอบให
(7)
่ไดอจทรั
ากการกู
อการออกตราสารทางการเงินอื่น
(10) เงิดอกผล
หรือรายได
น หรือทรั
พยสญินชีของกองทุ
นประกันวินาศภัย
(8)
นคาตอบแทนที
่ไดจรากเงิ
ับจากการชํ
าระบั
ตามที่คณะกรรมการกรรมการบริ
หารกองทุนประกัน
วินาศภัยแตงตั้ง(11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
1.3 (9)
ขั้นตอนการขอรั
เงิน หรือทรัพบยชํสาินระหนี
อื่นที่ม้จีผากกองทุ
ูมอบให นประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกัน(10)
ภัย เมืดอกผล
่อรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลั
เพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
หรืวอารายได
จากเงิน หรือทรังพมียคสําสัิน่งของกองทุ
นประกั
นวินาศภัย รกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัย(11)
รายใดเงิให
มีกบารแต
ตั้งผูชฐําบาล
ระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
นสนั
สนุนงจากรั
ไดรับชําระหนี
ดจากการเอาประกั
นภัย้จดัากกองทุ
งที่ปรากฏชื
่อในบั
ชี และเอกสารของผู
่ถูกเพิ้ทกี่เถอนนั
1.3 ้ทขั้นี่เกิตอนการขอรั
บชําระหนี
นประกั
นวิญนาศภั
ยของเจาหนี้ซึ่งมีรับสิทประกั
ธิไดรนับภัชํยาทีระหนี
กิดจาก้น
ภายในสามสิ
ที่ไดรวับาการแต
งตั้ง เพื่อประกาศให
้นั้นไดรับทราบว
า ผูรับประกั
ภัยนั้นนไดวินถาศภั
ูกเพิกยถอน
การเอาประกับนวัภันยนับเมืแต
่อรัวฐันมนตรี
การกระทรวงการคลั
งมีคําสัเจ่งาเพิหนีกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
รกิจนประกั
ของ
ใบอนุ
ญาตประกอบธุ
กิจมประกั
แลวญและให
้นั้นทํดาสการยื
่นคําทวงหนี้ตยอนไปรษณี
ผูชําระบัญยถชีึงภเจายในหกสิ
ผูรับประกั
นภัยรายใดรให
ีการแตนวิงตัน้งาศภั
ผูชํายระบั
ชีเพื่อดํเาจเนิาหนี
นการจั
งจดหมายลงทะเบี
าหนี้ซึ่งมีบสิทวันธิ
นัไดบรแต
ที่กําหนดในประกาศ
เมื่อเจาหนี
ยื่นคํา่อทวงหนี
วใหอายุความสะดุดรับหยุประกั
ดลง นภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น
ับชํวาันระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภั้ดยังดักลงทีาวได
่ปรากฏชื
ในบัญ้แชีลและเอกสารของผู
ภายในหนึ
รอวยยีันที่ส่ไิบดวัรนับนัการแต
บแตวงันตัครบกํ
หนดเวลายืเจ่นาคํหนี
าทวงหนี
งตน าใหผูรผับูชประกั
ําระบันญภัชียตนัรวจสอบจํ
ภายในสามสิ
บวันนับ่งแต
้ง เพื่อาประกาศให
้นั้นไดร้ับขาทราบว
้นไดถูกเพิกานวน
ถอน
เจาหนีญ้ซาตประกอบธุ
ึ่งมีสิทธิไดรับชํรากิระหนี
นภัเจยาและจํ
หนี้ดังกล
ละรายมี
ิทธิไดรับชํบาวัระน
ใบอนุ
จประกั้ที่เนกิวิดนจากการเอาประกั
าศภัยแลว และให
หนี้นั้นาทํนวนหนี
าการยื้ท่นี่เคํจาาทวงหนี
้ตอาผูวแต
ชําระบั
ญชีภสายในหกสิ
ทุกวสัันญทีญารวมกั
น และใหเมื
ผูช่อําเจระบั
กทรั
ระกัน้แและเงิ
สําครองที
่ไดรัดบหยุ
การส
นัหนีบ้แต
่กําหนดในประกาศ
าหนีญ้ดชีังนกลําหลั
าวได
ยื่นพคํยาปทวงหนี
ลวใหนอายุ
วามสะดุ
ดลงงมอบจากนายทะเบียน
มาชําระหนี
้ใหแกเจ่งารหนี
ี่เกิดจากการเอาประกั
าทวงหนี
ระบัญชี เฉพาะ
ภายในหนึ
อยยี้ซึ่งสมีิบสวัิทนธินัไบดรแตับชํวันาระหนี
ครบกํ้ทาหนดเวลายื
่นคําทวงหนีน้ขภัายงตที่ยนื่นคํให
ผูชําระบั้ตอญผูชีชตํารวจสอบจํ
านวน
สํ าาหรั
โต แ ย้ทงี่เกิตามส
ว นเฉลี่ ย ของมูนภัลยหนีและจํ
้ กอนที
่ จ ะร องขอต
ี คํ า สัล่ งะรายมี
ให ผู รั บสประกั
เจ
หนีบ้ซเจ
ึ่งมีาสหนี
ิทธิ้ ทไดี่ ไรมับมชํี ขา อระหนี
ดจากการเอาประกั
านวนหนี
้ที่เจาอหนีศาลให
้ดังกลมาวแต
ิทธิไดนรับภัชํยานัระ้ น
ลมละลาย
หลังจากนั
จึงใหผผูชูชําําระบั
สือพรับยรองให
าหนี้แนตสํลาะราย
้งใหแงจมอบจากนายทะเบี
งขอมูลรายชื่อเจาหนี
หนี
้ทุกสัญญารวมกั
น ้นและให
ระบัญญชีชีอนอกหนั
ําหลักงทรั
ประกันเจและเงิ
รองที่ไดรวมทั
รับการส
ย น้
จํานวนหนี
้ที่ไ้ซดึ่งรมีับสชํิทาธิระแล
นวนหนี
อ และรายละเอีนภัยดเกี
เจาหนี้ด้ตังอกล
ยน
มาชํ
าระหนี้ จํ้ใหานวนหนี
แกเจาหนี
ไดรับวชํจําาระหนี
้ที่เกิ้คดงเหลื
จากการเอาประกั
ยที่ย่ยื่นวกัคํบาทวงหนี
ผูชาําวให
ระบันายทะเบี
ญชี เฉพาะ
ประกั
อไปว(มาตรา
61/3)ล หนี้ กอนที่ จ ะร องขอต อศาลให มี คํ า สั่ ง ให ผู รั บ ประกั น ภั ย นั้ น
สํและกองทุ
า หรั บ เจนา หนี
้ ที่ ไนมวิมนี ขาศภั
 อโตยแทราบต
ย ง ตามส
นเฉลี่ ย ของมู
กองทุ
ประกั
วินาศภั
ชําระหนี
เจาหนีเจ้ซาึ่งหนี
มีส้แิทตธิลไดะราย
รับชําระหนี
ี่เกิดแจจากการเอาประกั
ภัย้
ลมละลายจากนั
หลั้นงให
จากนั
้นจึนงให
ผูชํานระบั
ญชีอยอกหนั
งสื้ใอหรัแบกรองให
รวมทั้ทงให
งขอมูลรายชื่อเจนาหนี
กลาวแทนผู
รับประกั้ทนี่ไดภัรยับทีชํ่ถาูกระแล
เพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
รกิจประกันยวิดเกี
นาศภั
กเกณฑ
ธีการ และ
จํดัางนวนหนี
้ จํานวนหนี
ว จํานวนหนี
้คงเหลือ และรายละเอี
่ยวกัยนับ้นเจตามหลั
าหนี้ดังกล
าวใหนวิายทะเบี
ยน
เงื่อนไข หรืนอประกั
เงื่อนเวลาที
่คณะกรรมการประกาศกํ
หนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้
และกองทุ
นวินาศภั
ยทราบตอไป (มาตราา61/3)
จากกองทุจากนั
นประกั
นวิกนองทุ
าศภันยประกั
เมื่อรวมกั
บจํายนวนเงิ
นที่ไ้ใดหรแับกชํเาจระมาแล
ชําระบั้ทญี่เกิชีดตจากการเอาประกั
องไมเกินหนึ่งลานบาท
้นให
นวินาศภั
ชําระหนี
าหนี้ซึ่งมีวสขิทางต
ธิไดนรจากผู
ับชําระหนี
นภัย
หนี้แตลระรายให
านวนบุคคลที
่ไดรับความคุรมกิครองตามสั
ญาประกั
ภัยเปนกสํเกณฑ
าคัญ วิธีการ และ
ดัโดยเจ
งกลาวแทนผู
ับประกัพนิจภัารณาตามจํ
ยที่ถูกเพิกถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
จประกันวินญาศภั
ยนั้น นตามหลั
าระหนี่ค้แณะกรรมการประกาศกํ
ทนผูรับประกันภัยที่ถาูกหนด
เพิกทัถอนใบอนุ
ญาตประกอบธุ
กิจาประกั
วินาศภั
เงื่อนไข หรืในการชํ
อเงื่อนเวลาที
้งนี้ จํานวนเงิ
นที่เจาหนี้ดังรกล
วแตลนะรายมี
สิทยธินัได้นรให
ับชํกาองทุ
ระหนีน้
ประกันวินนาศภั
ยมีนหวินันงาศภั
สือแจย งเมืให่อเรวมกั
จาหนีบ้ซจํึ่งามีนวนเงิ
สิทธิไดนรทีับ่ไชํดารระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
ภัย มายื
จากกองทุ
ประกั
ับชําระมาแล
วขางตนจากผูชนําระบั
ญชีต่นอขอรั
งไมเบกิเงินนหนึจากกองทุ
่งลานบาทน
ประกั
วินาศภั
ยภายในหกสิ
บวันนับแตานวนบุ
วันที่ไคดคลที
รับหนั่ไดงรสืับอความคุ
ดังกลามวครองตามสั
และเมื่อกองทุ
นประกันภันยวินเปาศภั
โดยเจนาหนี
้แตละรายให
พิจารณาตามจํ
ญญาประกั
นสํายคัไดญชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผู
รับประกั
นภั้แยทนผู
ที่ถูกรเพิับประกั
กถอนใบอนุ
รกิจญประกั
นวินาศภัรยกินัจ้นประกั
แลว นวิใหนมาศภั
ีหนัยงสืนัอ้นแจใหงกตองทุ
อนายน
ในการชํ
าระหนี
นภัยทีญ่ถูกาตประกอบธุ
เพิกถอนใบอนุ
าตประกอบธุ
ทะเบี
่อทราบด
ประกัยนนเพื
วินาศภั
ยมีหนัวงยสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนาย
ทะเบียนเพื่อทราบดวย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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อนึ่ ง ในการขอรั บ เงิ น จากกองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย ให เ จ า หนี้ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ชํ า ระหนี้ ที่ เ กิ ด จากการเอา
ประกันภัยยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินอนึ
จากกองทุ
นประกับนเงิวินนาศภั
ยภายในสิ
บป ใหนเวิงินนัาศภั
้นตกเป
ย ้ ที่ เ กิ ด จากการเอา
่ ง ในการขอรั
จากกองทุ
น ประกั
ย ใหนเของกองทุ
จ า หนี้ ซึ่ งนมีประกั
สิ ท ธิ ไนดวิรนั บาศภั
ชํ า ระหนี
้ของกองทุ่กองทุ
นดังนกลประกั
าวไมนสวิงนผลกระทบต
อสิพร
ทธิอขมทั
องเจ
าหนี
ิทธิได่ผรูชับําชํระบั
าระหนี
ี่เกิดจากการเอา
ประกันภัยการชํ
ยื่นคําาระหนี
ขอตามแบบที
าศภัยกําหนด
้งหนั
งสื้ซอึ่งรัมีบสรองที
ญชีอ้ทอกให
ดวย
ประกันภัยเมืในอั
ะไดรับชําระหนี
วนทีว่เหลื
อจากกองทรั
ประกั้ทนี่เกิภัดยจากการเอาประกั
นั้นอีก (มาตรา 80/5)
่อพนนกํทีา่จหนดเวลาดั
งกลา้สวแล
หากเจ
าหนี้ซึ่งมีพสยิทสธิินไดของผู
รับชํราับระหนี
นภัย มิไดมายื่น
่องจากพระราชบั
ติปยระกั
นวินาศภั
แกไขเพิ่มนเติประกั
มโดยพระราชบั
ขอรับเงินเนื
จากกองทุ
นประกันวิญนญัาศภั
ภายในสิ
บป ยใหพ.ศ.
เงินนั2535
้นตกเปซึน่งของกองทุ
นวินาศภัย ญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 3)การชํ
พ.ศ.าระหนี
2558้ของกองทุ
ไดกําหนดขั
จาหนี้ซึ่งมีสอิทสิธิทไดธิรขับองเจ
ชําระหนี
ของบริษัท
นดังกล้นตอนให
าวไมสงเผลกระทบต
าหนี้ซ้ทึ่งี่เมีกิสดิทจากการเอาประกั
ธิไดรับชําระหนี้ที่เนกิภัดยจากการเอา
ประกันภัยทีในอั
่ถูกนเพิทีก่จถอนใบอนุ
ญาต ้สไดวนที
รับ่เชํหลื
าระหนี
้จากหลักพทรั
ประกัรับนประกั
และเงินนภัสํยานัรองส
นที่วางไว80/5)
กับนายทะเบียน
ะไดรับชําระหนี
อจากกองทรั
ยสพินยของผู
้นอีกว(มาตรา
และจากกองทุ
นประกันวินาศภัญยญัเร็ตวิปขึระกั
้น โดยอาศั
ยอํยานาจตามความในมาตรา
วรรคสี่ และมาตรา
เนื่องจากพระราชบั
นวินาศภั
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่ม61/3
เติมโดยพระราชบั
ญญัติป80/5
ระกันวรรคหนึ
วินาศภัย่ง
แห
ติประกัไดนกวิํานหนดขั
าศภัย้นพ.ศ.
2535
ญัติประกันวินาศภั
(ฉบับทีษ่ 3)ัท
(ฉบังบพระราชบั
ที่ 3) พ.ศ.ญญั2558
ตอนให
เจาหนีซึ่ง้ซแก
ึ่งมีไสขเพิ
ิทธิไ่มดเติรับมชํโดยพระราชบั
าระหนี้ที่เกิดญ
จากการเอาประกั
นภัยยของบริ
พ.ศ. 2558
บมติทญ
ี่ประชุ
ากับกและส
มการประกอบธุ
รกิจประกั
ภัยกับครันายทะเบี
้งที่ 8/2558
ประกั
นภัยที่ถประกอบกั
ูกเพิกถอนใบอนุ
าต มไดคณะกรรมการกํ
รับชําระหนี้จากหลั
ทรัพยงเสริ
ประกั
นและเงินสํารองส
วนที่วนางไว
ยน
เมื
่อวันที่ 31 สินงหาคม
2558
บและสงเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยจึงไดอ80/5
อก “ประกาศ
และจากกองทุ
ประกันพ.ศ.
วินาศภั
ยเร็วคณะกรรมการกํ
ขึ้น โดยอาศัยอํากันาจตามความในมาตรา
61/3รวรรคสี
่ และมาตรา
วรรคหนึ่ง
คณะกรรมการกํ
า
กั
บ
และส
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
ร
กิ
จ
ประกั
น
ภั
ย
เรื
่
อ
ง
หลั
ก
เกณฑ
วิ
ธ
ี
ก
าร
และเงื
่
อ
นไข
หรื
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบัอบเงืที่อ3)น
เวลาในการชํ
าระหนี้ใหบแกมติเจทาี่ปหนีระชุ
้ ซึม่งมีคณะกรรมการกํ
สิทธิไดรับชําระหนี
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภัรยกิจากกองทุ
นาศภัย
พ.ศ.
2558 ประกอบกั
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
จประกันภันยประกั
ครั้งนทีวิ่ 8/2558
รวมทั
ในการแจ
งขอมูคณะกรรมการกํ
ลเกี่ยวกับหนี้ทาี่เกักิบดและส
จากการเอาประกั
นภัย และลั
ษณะมู
้ที่เอกิอก
ดจากการเอา
เมื
่อวัน้งทีหลั
่ 31กเกณฑ
สิงหาคม
พ.ศ. 2558
งเสริมการประกอบธุ
รกิจกประกั
นภัลยหนี
จึงได
“ประกาศ
ประกั
นภัย พ.ศ. า2558”
ณ งวัเสริ
นทีม่ 28
ธันวาคม พ.ศ.
คับกตัเกณฑ
้งแตวันประกาศคื
อ วัน่อทีนไข
่ 4 กุหรื
มภาพั
คณะกรรมการกํ
กับและส
การประกอบธุ
รกิจ2558
ประกัให
นภัมยีผลใช
เรื่อบง ังหลั
วิธีการ และเงื
อเงื่อนนธ
พ.ศ. 2559 เปานระหนี
ตนไป้ใหดัแงกมีเใจจความสรุ
เวลาในการชํ
าหนี้ ซึ่งปมีได
สิทดธิังไนีด้ รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย
1) “เจ
าหนี้” หมายความถึ
นภัย ผูรับประโยชน
ตามกรมธรรม
ระกั้ทนี่เกิภัดยจากการเอา
หรือบุคคล
รวมทั้งหลักเกณฑ
ในการแจ
งขอมูลเกี่ยวกัง บ“ผูหนีเอาประกั
้ที่เกิดจากการเอาประกั
นภัย และลั
กษณะมูลปหนี
ภายนอกที
ีสิทธิเ2558”
รียกรองตามมู
จากการเอาประกั
ทั้งนีบ้ใังหคัรบวมถึ
งทายาท
ผูรับโอนสิ
ง หรืนอธ
ประกั
นภัย่มพ.ศ.
ณ วันทีล่หนี
28้ทธัี่เนกิดวาคม
พ.ศ. 2558 นใหภัมยีผลใช
ตั้งแต
วันประกาศคื
อ วันททีธิ่ เ4รียกุกรมอภาพั
รับชว2559
งสิทธิมเปาจากบุ
าว” ปไดดังนี้
พ.ศ.
นตนไปคคลดั
ดังมีงใกล
จความสรุ
2) “เจ
มูลหนี
้ที่เ้”กิดหมายความถึ
จากการเอาประกั
ภัยนั้นตอนงเป
ยกรองที่เกิตดามกรมธรรม
จากสัญญาประกั
่งมีลอักบุษณะ
1)
าหนี
ง “ผูนเอาประกั
ภัยนสิผูทรธิับเรีประโยชน
ประกันนภัภัยยซึหรื
คคล
ดัภายนอกที
งตอไปนี้ ่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ
นสิาทว”ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอม
รับชวงสิทธิมาจากบุค(1)คลดัเปงกล
ความในสิทธิเรี2)ยกรมูอลงค
งกลานวภัเช
าซอองที
ม ่เทรั
ยสินญการสร
างให
ดหา
หนีา้ทสิี่เนกิไหมทดแทนดั
ดจากการเอาประกั
ยนัน้นตอการชดใช
งเปนสิทเธิงิเนรียคกร
กิดพจากสั
ญาประกั
นภัใยหมซึ่งการจั
มีลักษณะ
สินมาทดแทน
หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน และ
ดัทรังตพอยไปนี
้
(2)
ดจากสัญญาประกัญนภัญาประกั
ยตอ หรืนอภัสัยญญาอื
น สัญญาจ
างทําของ
(1) ไม
เปนเปสินทสิธิทเรีธิยเรีกรยกร
องคองที
าสิ่เนกิไหมทดแทนตามสั
หรือสั่นญเชญาประนี
ประนอมยอม
สัความในสิ
ญญาจางแรงงาน
ตัวแทนประกันงภักลย าหรื
าประกันเงิภันยคาเปซนอตมนทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหา
ทธิเรียกรสัอญงคญาตั
าสิน้งไหมทดแทนดั
ว อเชนายหน
น การชดใช
3) ใหหรื
ผูชอําเป
ระบั
วินาศภั
นผูชญําระบั
ญชีเนองภัยทําเปการรวบรวมรายชื
่อเจาหนี้
ทรัพยสินมาทดแทน
นสิญทชีธิเทรีี่มยิใกรชกอองทุ
งขอคืนนประกั
คาเบีน้ยประกั
นภัยยเปตามสั
ญาประกั
นตน และ
จํานวนหนี้ จํานวนหนี(2)้ที่ไดไมรเับปชํนาสิระแล
งเหลืญ
อ ญาประกั
และรายละเอี
าหนี่น้ สํเชาเนาหนั
สือรัาบงทํ
รองการ
ทธิเรีวยจํกรานวนหนี
องที่เกิด้คจากสั
นภัยยตดเกี
อ หรื่ยวกั
อสับญเจญาอื
น สัญงญาจ
าของ
นของการจ
ของผู้งตัชวําแทนประกั
ระบัญชี และหลั
กฐานประกอบการจ
นตามแบบที
สัจาญยเงิ
ญาจ
างแรงงานายเงิ
สัญนญาตั
นภัย หรื
อนายหนาประกันาภัยเงิ
ย เป
นตน ่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอ3)มูลให
อิเล็ผกูชทรอนิ
งใหนนายทะเบี
และกองทุ
ภายในสี่สิบหาวั่อนเจนัาบหนี
แต้
ําระบักญสชีแทลี่มวจัิใชดกสองทุ
ประกันยวินนาศภั
ยเปนนผูประกั
ชําระบันวิญนชีาศภั
เองยทํทราบ
าการรวบรวมรายชื
ที่ไดชําระหนี
้ใหแกเ้ทจาี่ไดหนีรับ้แชํตาลระแล
ะรายว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเกี่ยวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จํวันานวนหนี
้ จํานวนหนี
4) าให
นประกั
ยแจงกเป
นหนังสือใหเจาหนี
้มายื
่นคําขอรับ่กเงิองทุ
นจากกองทุ
จายเงินของการจ
ยเงิกนองทุ
ของผู
ชําระบันวิญนชีาศภั
และหลั
ฐานประกอบการจ
ายเงิ
นตามแบบที
นกําหนดนประกั
โดยใหนจวิัดนทําศภั
าเปนย
ภายในหนึ
่งรออยแปดสิ
วันนับกแต
นวิยนนาศภั
ยไดรับแจ
งขอมูนลวิขนาาศภั
งตนยจากผู
ําระบัญ่สชีิบทหี่มาิใวัชนกนัองทุ
หนังสือ และข
มูลอิเล็กบทรอนิ
สแวลันวทีจัด่กสองทุ
งใหนนประกั
ายทะเบี
และกองทุ
นประกั
ทราบชภายในสี
บแตน
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย
4) ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
5) กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชํประกั
าระหนี
แกเยจเป
าหนี
นวิ้ในหาศภั
นผู้ตชามประกาศนี
ําระบัญชีเอง้ เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
องทุนประกันวินยาศภั
้ใหแจกหรื
เจอาหนี
หกสิบวันนับแต6)วันให
ที่ตกรวจสอบรายละเอี
ดเพิย่มชํเติามระหนี
แลวเสร็
เหตุ้แสตุดลวิะราย
สัยนั้นสิไม้นเสุกิดนลงจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา
80/5วรรคหนึ
่ง ตามหลั
่อนไข
้ นนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
5) กรณี
กองทุนประกั
นวินาศภักเกณฑ
ยเปนผูแชละเงื
ําระบั
ญชีเดัองงตอใหไปนี
กองทุ
กรณีมีวินาศภั
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี(1)
้ตามประกาศนี
้ ย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระ
หนี้ตามมูลหนี้ 6)
หักดใหวยจํ
านวนหนี
้สินนใดๆ
ที่คายงชํชําระหนี
ระอยูก้ใับหผูแรกับเจประกั
หรือ ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กองทุ
นประกั
วินาศภั
าหนีน้แภัตยละราย
กรณีมีการบอกเลิ
ญาประกั
ย ใหดักงตองทุ
นประกั
กําหนดไวใน มาตรา (2)
80/5วรรคหนึ
่ง ตามหลักสักญเกณฑ
และเงืน่อภันไข
อไปนี
้ นวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมป(1)ระกักรณี
นภัยมีวินหัาศภั
กดวยยจํหรื
านวนหนี
ินใดๆ
ที่คญาญาประกั
งชําระอยูนกภัับยผูเกิรับดขึประกั
ยใหนแประกั
กเจาหนี
เวนแต
อเหตุที่ร้สะบุ
ไวในสั
้น ใหนกภัองทุ
นวิน้ าศภั
ยชํผาูรระับ
ประกั
นภัยลอืหนี่นตกลงรั
ประกัทีน่คภัายงชํโดยความยิ
หนี
้ตามมู
้ หักดวบยจํโอนกรมธรรม
านวนหนี้สินใดๆ
าระอยูกับนผูยอมของเจ
รับประกันภัายหนีหรื้นั้นอ ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันภักยสัญหัญาประกั
กดวยจํานวนหนี
่คางชํานระอยู
กับยผูจราับยคื
ประกั
ยนั้นให
ูรับ
(2) กรณีมีการบอกเลิ
นภัย ให้สินกใดๆ
องทุนทีประกั
วินาศภั
นเบีน้ยภัประกั
นภัแยกผตาม
ประกั
นภัยอื่นที่รับโอนกรมธรรม
ภัยานันวนหนี
้น ้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
เงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันภัย ปหัระกั
กดวนยจํ
ทั้งนี้ จํบาโอนกรมธรรม
นวนเงินที่เจาปหนี
้แตนลภัะรายมี
สิทธิไดนรยอมของเจ
ับชําระหนีา้จหนี
ากกองทุ
วินาศภั
้น จะมิ
ดรนวมถึ
ประกันภัยอื่นตกลงรั
ระกั
ยโดยความยิ
้นั้น ใหนกประกั
องทุนนประกั
นวิยนนัาศภั
ยจาไยคื
เบี้ยง
มูประกั
ลหนีน้เกีภั่ยวกั
บภาษี
อากร มูลหนี้ที่เปกีระกั
่ยวกันบภัดอกเบี
หรืาอนวนหนี
คาเสียหายที
่ผูรกับับประกั
นภัย นชํภัายระหนี
ตามเงื
่อนไขในกรมธรรม
ย หักด้ยวยจํ
้สินใดๆ่เกิทีด่คจากการที
างชําระอยู
ผูรับประกั
นั้นให้ลแากชผาแต
ูรับ
ประการใด
ประกั
นภัยอื่นที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น
ผูรับนประกั
ูกเพิกถอนใบอนุ
รกิจนประกั
ดตั้ง
ทั7)้งนีในกรณี
้ จํานวนเงิ
ที่เจานหนีภัย้แได
ตลถะรายมี
สิทธิไดรับญ
ชําาตประกอบธุ
ระหนี้จากกองทุ
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยภายหลั
นั้น จะมิงการจั
ไดรวมถึ
กองทุ
วินาศภั
ยตามพระราชบั
ติประกั้ยนหรื
วินอาศภั
ซึ่งแกไ่เกิขเพิ
่มเติมโดยพระราชบั
นวิ้ลนาาศภั
มูลหนีน้เกีประกั
่ยวกับนภาษี
อากร
มูลหนี้ที่เกี่ยวกัญบญัดอกเบี
คาเสีย ยหายที
ดจากการที
่ผูรับประกันญภัญัยตชํิปาระกั
ระหนี
ชาแตย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
ประการใด
เอาประกันภัยแทนผู
รับประกั
ยที่ถนูกเพิ
ญาตดังกลญาวาตประกอบธุ
ตามมาตรา ร12
งพระราชบั
ติประกังนการจั
วินาศภั
7) ในกรณี
ผูรนับภัประกั
ภัยกไดถอนใบอนุ
ถูกเพิกถอนใบอนุ
กิจแห
ประกั
นวินาศภัญยญัภายหลั
ดตัย้ง
(ฉบั
บทีน่ ประกั
3) พ.ศ.นวิ2558
นําความในขอญ2)ญัขตอิประกั
3) ขนอวิ4)นาศภั
และข
ังคับโดยอนุโลม
กองทุ
นาศภัให
ยตามพระราชบั
ย อซึ6)่งแกขาไงต
ขเพิน่มมาใช
เติมบโดยพระราชบั
ญญัติประกันวินาศภัย
างไรก็และกองทุ
ดี เพื่อความเป
จะประกาศกํ
าหนด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.อย2551
นประกันนธรรม
วินาศภัคณะกรรมการด
ยยังมิไดชําระหนีว้ใยความเห็
หแกเจาหนีน้ชอบของรั
ซึ่งมีสิทธิไฐดมนตรี
รับชําระหนี
้ที่เกิดจากการ
จํเอาประกั
านวนเงินภัทีย่จแทนผู
ะจายให
กเจาหนี
รับชําระหนี
้ที่เกิงดกล
จากการเอาประกั
สูงกวาที่กําญหนดไว
เปนนการทั
่วไปย
รับแประกั
นภั้ซยึ่งทีมี่ถสูกิทเพิธิไกดถอนใบอนุ
ญาตดั
าว ตามมาตรา น12ภัยแหใหงพระราชบั
ญัติประกั
วินาศภั
หรื
นภัยอประเภทใดประเภทหนึ
80/6)
(ฉบัอบเปทีน่ 3)การเฉพาะแก
พ.ศ. 2558สใหัญนญาประกั
ําความในข
2) ขอ 3) ขอ 4) และข่งอก็ไ6)ด (มาตรา
ขางตนมาใช
บังคับโดยอนุโลม
กองทุ
นประกั
าศภัยจะเข
ารับชวคณะกรรมการด
งสิทธิของเจาหนีว้ซยความเห็
ึ่งมีสิทธิไดนรับชอบของรั
ชําระหนี้ทฐี่เมนตรี
กิดจากการเอาประกั
นภัย
อยางไรก็
ดี เพืน่อวินความเป
นธรรม
จะประกาศกําหนด
เท
กับจํานนวนเงิ
ที่กองทุ
ยไปได้ที่เกิและมี
สิทธิไดรับชําระหนี
้ในเงิ
้นจากเจ
พนักงาน
จําานวนเงิ
ที่จะจนายให
แกเจนาประกั
หนี้ซึ่งนมีวิสนิทาศภั
ธิไดยรับไดชํจาาระหนี
ดจากการเอาประกั
นภัย ให
สูงนกวจําทีนวนนั
่กําหนดไว
เปนาการทั
่วไป
พิหรืทอักเปษนทการเฉพาะแก
รัพย หรือผูชําสระบั
ญ
ชี
แล
ว
แต
ก
รณี
โดยมี
บ
ุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
เจ
า
หนี
้
ส
ามั
ญ
ของผู

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

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

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

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

เพิ่งอาง มาตรา 6

27

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17
เพิ่งอาง มาตรา 45
29
เพิ่งอาง มาตรา 6
28
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การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ
เปนตน30
3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รัการกํ
บผิดาชอบในการบริ
าร และดํ
นกิจาการของสํ
กงานทธ31 และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ
หนดอัตราเบี้หยประกั
นภัยาเนิการกํ
หนดแผนานักลยุ
เปนตน30 เลขาธิการถูกคัดเลือกขึ้นมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลั
งแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็
นชอบของคณะรั
ฐมนตรี32รโดยดํ
ารงตํนาภัแหน
่ป และอาจ
3) สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
ย ซึ่งมีคราวละสี
เลขาธิการทํ
าหนาที่
3133
ได
งตั้งใหมไดอหีการแตและดํ
รวมแลาเนิวไมนกิเกิจนการของสํ
สองวาระติ
อกัน
รับรผิับดแต
ชอบในการบริ
านัดกตงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับและสงเสริมการประกอบธุ
กิจประกั
นภัยมีอํานาจและหน
ี่สํา่อคัให
ญ
เลขาธิ
การถูกคัดเลือกขึ้นมาโดยคณะกรรมการกํ
ากับและสงรเสริ
มการประกอบธุ
รกิจประกันาภัทีย่ทเพื
32
รับผิกดระทรวงการคลั
ชอบในงานของคณะกรรมการกํ
ากับและส
งเสริมการประกอบธุ
จประกั
นภัายแหน
ตามนโยบาย
ของ
รัเชฐนมนตรี
งแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็
นชอบของคณะรั
ฐมนตรีรกิโดยดํ
ารงตํ
งคราวละสีและมติ
่ป และอาจ
33
คณะกรรมการ
กเกณฑ
เงื่อนไขดและแนวปฏิ
ได
รับแตงตั้งใหมตลอดจนหลั
ไดอีก แตรวมแล
วไมวิเกิธีกนาร
สองวาระติ
ตอกัน บัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา วิเคราะห
และวิจัย เพื่อสสํงเสริ
พัฒนา และกํากับดูแาลการประกอบธุ
กิจประกันภัย รเปกินจตประกั
น34 นภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ
านักมงานคณะกรรมการกํ
กับและสงเสริมรการประกอบธุ
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ
ตลอดจนหลั
กเกณฑประสบภั
วิธีการ เงืย่อจากรถ
นไข และแนวปฏิ
บัติทและที
ี่คณะกรรมการกํ
3.
พระราชบัญ
ญัติคุมครองผู
พ.ศ. 2535
่แกไขเพิ่มาหนด
เติม ศึกษา คนควา วิเคราะห
34
และวิจัย การที
เพื่อส่รงัฐเสริ
ม พัฒนา และกํ
ากับดูรถทุ
แลการประกอบธุ
ประกั
ย เปนตน ญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ออกกฎหมายกํ
าหนดให
กคันตองจัดใหรมกิีปจระกั
นภันยภัตามพระราชบั
พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีวัตพระราชบั
ถุประสงค ดัญงญั
นี้ ติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.
1)
มครอง และให
ความชรวถทุ
ยเหลื
ประชาชนผู
ยจากรถ ใหญไดญัรตับิคการชดใช
าเสียหาย
และ
การทีเพื่ร่อัฐคุออกกฎหมายกํ
าหนดให
กคันอตแกองจั
ดใหมีประกัปนระสบภั
ภัยตามพระราชบั
ุมครองผูปคระสบภั
ยจากรถ
คพ.ศ.
าเสีย2535
หายเบืหรื้อองตทีน่รูจอยักกัางทั
วงทีและแนนนภัอน
นวนาท“การประกั
ยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
2) เพืดั่องเปนี้ นหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
มีวัตถุประสงค
แนนอนและทั
และสถานพยาบาลทุ
กแหองแกจะได
รับเงินคปารัระสบภั
กษาพยาบาลอย
และรวดเร็
1) เพืน่อทคุวมงที
ครอง
และใหความชวยเหลื
ประชาชนผู
ยจากรถ ใหางแน
ไดรนับอน
การชดใช
คาเสียวในการรั
หาย และบ
กลาวนอน
ครักาษาพยาบาลผู
เสียหายเบื้องตปนระสบภั
อยางทัยนจากรถดั
ทวงทีแงละแน
3)
เสริมและสนั
สนุนธุรยกิจากรถจะได
จประกันภัย รใหับมการชดใช
ีสวนรวมในการแบ
งเบาคาเสี
นภัายง
2) เพื่อเป
เปนนการส
หลักงประกั
นวาผูปบระสบภั
คาเสียหายและค
าเสียหายของผู
ยหายเบื้อปงตระกั
นอย
อัแนนเนื
่องมาจากอุ
ิเหตุและสถานพยาบาลทุ
จากรถ และยังเปนการช
งเบาภาระของรั
ฐบาลในดานสวัางแน
สดิสนงเคราะห
อีกดวย วในการรับ
นอนและทั
นทบวัตงที
กแหวงยแบ
จะได
รับเงินคารักษาพยาบาลอย
อน และรวดเร็
สําหรับปเนืระสบภั
้อหาของหลั
กสูตงรในเรื
รักษาพยาบาลผู
ยจากรถดั
กลาว ่องนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภั3)
ยควรทราบ
ไดแกงเสริ
1) มคํและสนั
านิยามสํ
าคันญธุทีรกิ่เกีจ่ยประกั
วของนภั2)ย รถที
งทํวามในการแบ
ประกันภัยตามกฎหมาย
3) รถทีป่ไระกั
ดรับนการ
เพื่อเปนการส
บสนุ
ใหมีส่ตวอนร
งเบาคาเสียหายของผู
ภัย
ยกเว
4) จผูากรถ
ที่จะตและยั
องมีกงารประกั
ย 5)งเบาภาระของรั
ผูประสบภัยจากรถ
6) าผูนสวั
มีหสนดิาสทีงเคราะห
่รับประกัอนีกภัดยวตามกฎหมาย
อันเนืน่อตามกฎหมาย
งมาจากอุบัติเหตุ
เปนการชนวภัยแบ
ฐบาลในด
ย
7) การชดใช
คาบสินเนืไหมทดแทน
8) กองทุ
ย
สําหรั
้อหาของหลักและ
สูตรในเรื
่องนีน้จทดแทนผู
ะขอกลาปวถึระสบภั
งเพียงสาระสํ
าคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับการ
ยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย
30
เพิค่งาอสิางนมาตรา
12
7) การชดใช
ไหมทดแทน
และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย
31
เพิ่งอาง มาตรา 30
เพิ่งอาง มาตรา 24
33
เพิ่งอาง มาตรา 28
30
34 เพิ่งอาง มาตรา 12
เพิ่งอาง มาตรา 20
31
เพิ่งอาง มาตรา 30
32
เพิ่งอาง มาตรา 24
33
เพิ่งอาง มาตรา 28
34
เพิ่งอาง มาตรา 20
32

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 114

2/28/2563 BE 9:08 PM

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-59

กฎหมายที่เกีย่ วของกับนายหนาประกันวินาศภัย

2-59

3.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ35 ไดแก
1) รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตรทหาร
ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
า ของรถ
ง มีแกกรรมสิ ท ธิ์ใ นรถ หรื อผู มี สิ ทธิ ค รอบครองรถตามสัญ ญาเช า ซื้ อ และ
3.1 คํ2)านิเจยามสํ
าคัญทีหมายถึ
่เกี่ยวของ งผู35 ซึ่ ได
หมายความรวมถึ
รถที่จดทะเบี
ยนในตางประเทศเข
ามาใชใรถตามกฎหมายว
นราชอาณาจักรเปาดนวการชั
่วคราวด
วย รถยนตรทหาร
1)งผูรถนําหมายถึ
ง รถตามกฎหมายว
าดวยรถยนต
ยการขนส
งทางบก
ประสบภัทยหาร
หมายถึ
ง ผูซึ่งไดรับอันตรายต
ชีวิต ่กรําหนดในกฎกระทรวง
งกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ตามกฎหมายวา3)ดวผูยรถยนตร
และหมายความรวมถึ
งรถอื่นอตามที
ในทาง หรือเนื่อ2)งจากสิ
่งที่บรรทุหมายถึ
ก หรือติงดตัผู้ง ซในรถนั
้น และหมายความรวมถึ
งแก
เจ า ของรถ
ึ่ ง มีกรรมสิ
ท ธิ์ใ นรถ หรื อผู มี สิ ทงทายาทโดยธรรมของผู
ธิ ค รอบครองรถตามสัปญระสบภั
ญาเช ายซืซึ้ อ่งถึและ
ความตายดวย งผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย
หมายความรวมถึ
4) ความเสี
ยหาย
หมายถึงง ผูความเสี
อชีวิตอชีราวงกาย
หรืออนามั
ย อันเกิ
3)
ผูประสบภั
ย หมายถึ
ซึ่งไดรับยหายต
อันตรายต
ิต รางกายหรื
ออนามั
ย ดเนืจากรถ
่องจากรถที่ใช หรืออยู
ผูซึ่ง่งอยู
นรถกหมายถึ
ซึ่งอยูใน้ หรื
อบน หรือสวนใดสงวทายาทโดยธรรมของผู
นหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึ
ซึ่ง
ในทาง หรือเนื่อ5)งจากสิ
ที่บใรรทุ
หรือติดงตัผู้งในรถนั
และหมายความรวมถึ
ประสบภัยซึ่งถึงผูงแก
กําลังขึ้น หรืวอยกําลังลงจากรถนั้นดวย
ความตายด
6) ความเสี
บริษัท หมายถึ
บริษัทงประกั
นวินยาศภั
ดวอยการประกั
าศภัยที่ไดรับใบอนุญาต
4)
ยหาย งหมายถึ
ความเสี
หายตยตามกฎหมายว
อชีวิต รางกาย าหรื
อนามัย อันนเกิวิดนจากรถ
ใหประกอบกิจการประเภทประกั
นภัยรถง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
5) ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึ
าเสียหายเบื
กําลังขึ้น หรือกํ7)าลังคลงจากรถนั
้นด้อวงตย น หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คา
ปลงศพ คาใชจ6)
ายเกีบริ่ยษวกััทบหมายถึ
การจัดการศพ
ยหายและค
าใชจายทีา่จดําวเปยการประกั
นอยางอื่นนเพื
บรรเทาความเดื
อดรญอาตน
ง บริษัทรวมทั
ประกั้งนควิานเสีาศภั
ยตามกฎหมายว
วิน่อาศภั
ยที่ไดรับใบอนุ
ของผู
ประสบภัจการประเภทประกั
ยในเบื้องตน ทั้งนี้ นตามรายการและจํ
านวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา
ใหประกอบกิ
ภัยรถ
8)
หมายถึ
ง กองทุ
นทดแทนผู
ระสบภัย คาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คา
7) กองทุ
คาเสียนหายเบื
้องต
น หมายถึ
ง คารักปษาพยาบาล
งทํบาการจั
ประกัดนการศพ
ภัยตามกฎหมาย
ก รถทุกชนิ
ประเภทตามกฎหมายว
าดวยรถยนต กฎหมาย
ปลงศพ ค3.2
าใชจรถที
ายเกี่ต่ยอวกั
รวมทั้งคาเสีไดยแหายและค
าใชดจทุากยที
่จําเปนอยางอื่น เพื่อบรรเทาความเดื
อดรอน
วาดวยการขนส
ทางบก
าดวยรถยนตทหาร
ไวใชหรือมีไวเพื่อใช่ออกตามมา
ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
ของผู
ประสบภัยงในเบื
้องตนกฎหมายว
ทั้งนี้ ตามรายการและจํ
านวนเงิทีน่เจทีา่กของมี
ําหนดในกฎกระทรวงที
กําลังเครื่องยนต
าลังไฟฟ
า หรือง พลั
งงานอื
่น เชน ประสบภั
รถยนตย รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนตโดยสาร
8) กํกองทุ
น หมายถึ
กองทุ
นทดแทนผู
รถบรรทุก3.2หัวรถที
รถลากจู
รถอีแตไดนแเป
นตนกชนิ
โดยไม
ํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบี
ยนกับกฎหมาย
กรมการ
่ตองทํง ารถพ
ประกัวงนรถบดถนน
ภัยตามกฎหมาย
ก รถทุ
ดทุกคประเภทตามกฎหมายว
าดวยรถยนต
36
ทางบกหรืองทางบก
ไม ตราบใดที
่นํามาใช
ออยูในทาง
วขนส
าดวงยการขนส
กฎหมายว
าดหวรืยรถยนต
ทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย
รถทีกํ่ไาดลัรงับไฟฟ
การยกเว
ตามกฎหมาย
่ไดรกับรยานยนต
การยกเวนรถสามล
ไมตองทําอประกั
ยตามกฎหมาย
กําลังเครื3.3
่องยนต
า หรือนพลั
งงานอื่น เช37น ประเภทรถที
รถยนต รถจั
เครื่อนง ภัรถยนต
โดยสาร
แต
หากมีกความประสงค
ามารถที
่จะทําประกัรถอี
นภัยแก็ตไนด เป
ไดนแกตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
รถบรรทุ
หัวรถลากจูกง็สรถพ
วง รถบดถนน
36
าหรับเฉพาะองค
ขนสงทางบกหรื1)อไมรถสํตราบใดที
่นํามาใชหพรืระมหากษั
ออยูในทางตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
2) รถของสํ
านักพระราชวั
งที่จดทะเบี37ยนประเภทรถที
และมีเครื่อ่ไงหมายตามระเบี
ยบที
ลขาธิ
การพระราชวั
งกําหนด
3.3 รถที
่ไดรับการยกเว
นตามกฎหมาย
ดรับการยกเวนไม
ตอ่เงทํ
าประกั
นภัยตามกฎหมาย
3) รถของกระทรวง
กรมนและส
แตหากมีความประสงค
ก็สามารถที่จทบวง
ะทําประกั
ภัยก็ไวดนราชการต
ไดแก างๆ รถยนตทหาร
1) รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
2) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
35
มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4)
3) รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร
พ.ศ. 2550
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ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง
สะพาน และลานที
่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจา35
มาตรา
4 เฉพาะคํ
นิยาม “รถ” กับ “ค
” แกไขเพิ
่มเติมโดยพระราชบั
ญัติคุมครองผู
ยจากรถพ.ศ.
(ฉบั2522)
บที่ 4)
พนักงานจราจรไดประกาศให
เปนาทางตามพระราชบั
ญญัาเสีตินยหายเบื
ี้ดวย แต้อไงตมรนวมไปถึ
งทางรถไฟ
(มาตรา 4 (2)ญพระราชบั
ญญัตปิจระสบภั
ราจรทางบก
พ.ศ. 2550 37 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8
36
ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง
สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522)
37
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8
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4) รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ
องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ
3.4 ผูที่จะตองมีการประกันภัย38 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ
ผูเชาซื้อรถ และผู
นํารถที่จดทะเบี
างประเทศเข
ั่วคราวในประเทศไทย
าฝนรตการที
องระวางโทษปรั
4) รถของหน
วยงานธุยนในต
รการขององค
กรที่จาัดมาใช
ตั้งขึ้นชตามรั
ฐธรรมนูญ และหนหากฝ
วยงานธุ
่เปนอิสระของบ
ไมเกิกนรใดๆ
หนึ่งหมื
บาท
องค
ที่ร่นะบุ
ไวในรัฐธรรมนูญ
3.5
ผู

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

ครองผู
ป

ระสบภั
ย
จากรถ
จํ
า
กั
ด
ซึ
่
ง
เป
น
บริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ภั
ย
วิ
น
าศภั
ย
จั
ด
ตั
้งพิเศษ โดยมี
ถึงแกความตายนั้นดวย
วัตถุประสงค
ยเฉพาะการประกั
นภัยภาคบั
3.6เพืผู่อมรัีหบนประกั
าที่รนับภัประกั
นภัยตามกฎหมาย
ไดแกงคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใต
ประกัประกอบธุ
นวินาศภัรยกิจหากผู
ยไม39สามารถเรี
และ ยกรองคาเสียหาย
1) บริษัทประกักนฎหมายนี
วินาศภัย้แทีทนบริ
่รับอนุษญัทาตให
ประกัปนระสบภั
ภัยรถยนต
จากบริษัทที่รับ2)ประกั
รถคันทีม่เครองผู
กิดเหตุปนระสบภั
ั้น เนื่องด
วยบริษจํัทากักลางคุ
ระสบภั
อม
บริษนภััทยกลางคุ
ยจากรถ
ด ซึ่งเปมนครองผู
บริษัทปประกั
นภัยยจากรถ
วินาศภัจํยาจักัดดตั้งมีพิสเาขาพร
ศษ โดยมี
40
ให
ารอยูทเพืุก่อจัรังบหวัประกั
ดทั่วนประเทศ
วัตบถุริปกระสงค
ภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และ
บริษัทประกันวิกนฎหมายนี
าศภัยใดฝ้แาทนบริ
ฝนไมษรัทับประกั
ประกันนวิภันยาศภั
รถตามกฎหมายนี
้ ตอยงระวางโทษปรั
บตัอ้งงค
แตาเสี50,000
จายคาสินไหมทดแทนภายใต
ย หากผูประสบภั
ไมสามารถเรียกร
ยหาย
41
บาท ถึงษ250,000
บาท
จากบริ
ัทที่รับประกั
นภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
40
3.7
การชดใช
าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วคประเทศ
จากผูมีหนาที่รบริ
ับประกั
นภัยตามกฎหมาย
ทายาทโดยธรรมจะต
งรองขอภายในบ180
นับแต
ษัทประกั
นวินาศภัยใดฝโดยที
าฝนไม่ผูปรับระสบภั
ประกัยนหรื
ภัยอรถตามกฎหมายนี
้ ตอองระวางโทษปรั
ตั้งแตวัน50,000
วับาท
นที่มถึีคงวามเสี
ยหายเกิ
250,000
บาทด41ขึ้น และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจน3.7
ความถู
กผิด ทั้งคนีา้ไสิมนตไหมทดแทน
ัดสิทธิของผูประสบภั
หรือทายาทโดยธรรมในการเรี
งคาสินไหมทดแทนเพิ
เตินม
การชดใช
เมื่อเกิดยความเสี
ยหาย ผูประสบภัยจะไดยรกรับอการชดใช
คา42เสียหายเบื้อ่มงต
ตามประมวลกฎหมายแพ
ชย หากฝ
องระวางโทษปรั
บตั้งแต 10,000 ถึองงร50,000
บาท 180 วันนับแต
จากผูมีหนาที่รับประกันภังยและพาณิ
ตามกฎหมาย
โดยทีาฝ่ผนูปตระสบภั
ยหรือทายาทโดยธรรมจะต
องขอภายใน
วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจน38ความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
มาตรา 7 วรรค ง3และพาณิ
เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัาตฝิคนุมครองผู
ประสบภัยจากรถ
่ 5) พ.ศ. ถึ2551
และมาตรา
ตามประมวลกฎหมายแพ
ชย หากฝ
ตองระวางโทษปรั
บตั(ฉบั
้งแตบที10,000
ง 50,000
บาท3742 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
39
มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
40
เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ
38
41
มาตรา 387 แก
วรรค
โดยพระราชบัญญญัญัตติคิคุมุมครองผู
ครองผูปประสบภั
ระสบภัยยจากรถ
จากรถ(ฉบั
(ฉบับทีบ่ ที4)่ 5)พ.ศ.พ.ศ.
2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา
ไขเพิ3่มเพิ
เติม่ โดยพระราชบั
2550
พระราชบัญ42ญัตมาตรา
ิคุมครองผู
ระสบภั24,
ยจากรถ
่ 3) พ.ศ. 254014 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
20,ปมาตรา
มาตรา(ฉบั25บทีเฉพาะมาตรา
39
มาตรา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
255010 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
40
เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ
41
มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
42
มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
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คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละราย มีจํานวนเงิน ดังนี้
1) คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท
2) การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพจากการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000

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

43

มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั2)ญญัพระราชบั
ติปองกันญและปราบปรามการสนั
บสนุนทางการเงิ
การกอการร
ฉบับอทีการร
่ 2 าพ.ศ.
2558 ฉบัขบยาย
เดิม
ญัติปองกันและปราบปรามการสนั
บสนุนแก
นทางการเงิ
นแกายการก
ยและการแพร
ทั้งสองฉบั
บ ภโดยที
บับใหม
ทางการเงิ
ธทีและยกเลิ
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าพทํ่ฉาลายล
างสูนงี้จะครอบคลุ
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ทํพระราชบั
าลายลาญงสูญังตนอกเหนื
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นในการดํ
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นการ
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มาตรการทางการเงิ
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น (Financial
Action
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Task
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Moneyอจากเพี
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ุ
ร
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จ
ประกั
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ภั
ย
เป
น
สถาบั
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น
ที
่
ก
ฎหมายกํ
า
หนดให
ต
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บังคับบกฎหมายทั
้งสองฉบั
เพื่อให รองรั บมาตรฐานสากลดานการปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิ นและตอตายใต
านการสนั
สนุนทางการเงิ
นแกบ
จึการก
งขอสรุ
ปสาระสํ
าคัญที่คณะทํ
่พึงรับารูงานเฉพาะกิ
 ไดแก 1) คําจนิเพืย่อามสํ
ที่เกี่ยวของ และ 2) นหน
ษัทประกั
วินาศภัย Action
อการร
าย ตามที
ดําาเนิคันญมาตรการทางการเงิ
เกีา่ยทีวกั่ของบริ
บการฟอกเงิ
น น(Financial
4.1 onพระราชบั
ญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
25421 และที
่แกไขเพิ่มเติม
Task Force
MoneyญLaundering:
FATF) กํ44าหนด ประกอบดนวยพ.ศ.
4 หมวด
บทเฉพาะกาล
4.1.1่ธุรกิคํจาประกั
นิยามสํนภัาคัยญ
กี่ยวขนอการเงิ
ง ไดนแทีก่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ
จากการที
เปทีน่เสถาบั
นิติกรรม
หรือษการดํ
าเนินนวิการใดๆ
จึงขอสรุปสาระสําคัญ1)ที่พธุึงรรักรรม
บรู ไดหมายถึ
แก 1) งคํากินิจยกรรมที
ามสําคั่เกีญ่ยทีวกั่เกีบ่ยการทํ
วของาและ
2) หนสัาญทีญา
่ของบริ
ัทประกั
นาศภัย กับผูอื่น
ทางการเงิ4.1
น ทางธุ
รกิจ หรืญอการดํ
่ยวกับทรัพยสิน
พระราชบั
ญัติปาอเนิ
งกันนการเกี
และปราบปรามการฟอกเงิ
น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
44 ย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
2)
ธุ
ร
กรรมที
่
ม
ี
เ
หตุ
อ
ั
น
ควรสงสั
4.1.1 คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก
ลักษณะเดียวกันที่ท1)
ํากันธุอยู
ตามปกติ
ธุรงกรรมที
่ขาดความเป
นไปไดานิในเชิ
งเศรษฐกิ
จ หรื
ธุรอกรรมที
อันควรเชืกั่อบได
รกรรม
หมายถึ
กิจกรรมที
่เกี่ยวกับการทํ
ติกรรม
สัญญา
การดํา่มเนิีเหตุ
นการใดๆ
ผูอวื่นา
กระทํ
าขึ้นนเพืทางธุ
่อหลีกรกิเลีจ่ยหรื
งมิอใหการดํ
ตองตกอยู
ภายใต่ยวกั
บังบคับทรัแหพยงพระราชบั
ญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ
ทางการเงิ
าเนินการเกี
สิน
กับการกระทําความผิ2)ดมูธุลรฐาน
ทั้งนี่มี้ไเหตุ
มวาอจะเป
นการทํ
ธุรกรรมเพี
้งเดีย่มวหรื
อหลายครั
กรรมที
ันควรสงสั
ย าหมายถึ
ง ธุยรงครั
กรรมที
ีความซั
บซอนผิ้ง ดไปจากการทําธุรกรรมใน
นการเงินธุรกรรมที
หมายความรวมถึ
ษัทใประกั
นชีวิตตามกฎหมายว
วยการประกั
ลักษณะเดียวกันที่ท3)
ํากันสถาบั
อยูตามปกติ
่ขาดความเปงนบริ
ไปได
นเชิงเศรษฐกิ
จ ธุรกรรมที่มาดีเหตุ
อันควรเชื่อนไดชีววิตา
และบริ
ประกั
นาศภั
าดวยการประกั
นวินาศภัยญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ
กระทําขึษ้นัทเพื
่อหลีนกวิเลี
่ยงมิยใหตามกฎหมายว
ตองตกอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบั
นักงาน
ง สํานนัการทํ
กงานป
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
กับการกระทําความผิ4)ดมูสํลาฐาน
ทั้งนีหมายถึ
้ไมวาจะเป
าธุอรกรรมเพี
ยงครั้งเดียวหรือหลายครัน้ง(สํานักงาน ปปง.)
4.1.23)หนสถาบั
าที่ขนองบริ
นวินาศภัย ประกอบด
ย นชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
การเงิษัทนประกั
หมายความรวมถึ
ง บริษัทวประกั
ดทํานโยบายและระเบี
ยบวินธวิีกนาราศภั
รวมถึ
และบริษัทประกันวิน1)าศภัการจั
ยตามกฎหมายว
าดวยการประกั
ย งการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ
และคูมือการปฏิบัติง4)านของพนั
เพื่องสนั
นการปฏิ
ัติตามกฎหมายวาดวยการป
สํานักงานกงาน
หมายถึ
สําบนัสนุ
กงานป
องกันบและปราบปรามการฟอกเงิ
น (สํองกั
านันกและปรายปรามการ
งาน ปปง.)
45
ฟอกเงิน การสนั4.1.2
บสนุนหน
ทางการเงิ
นแกษกัทารก
อการร
ย และการแพร
าที่ของบริ
ประกั
นวินาาศภั
ย ประกอบดขยายอาวุ
วย ธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยนโยบาย
และระเบียบวิธีการดั1)งกลการจั
าวตอดงได
ับความเห็นชอบ และอนุ
ากคณะกรรมการของบริ
ษัทประกันวินดาศภั
ย
ทํารนโยบายและระเบี
ยบวิธีกมารัติจรวมถึ
งการกําหนดมาตรการในการจั
ทําแนวปฏิ
บ ั ติ
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการ
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง45 โดยนโยบาย
และระเบี44ยบวิมาตรา
ธีการดั
กลาวตอญงได
ความเห็
นชอบ และอนุมัตนิจพ.ศ.
ากคณะกรรมการของบริ
ัทประกั่มีเนหตุวินอันาศภั
ย ย” แกไข
3 งพระราชบั
ญัติปรอับงกั
นและปราบปรามการฟอกเงิ
2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุษรกรรมที
ควรสงสั
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
45
มาตรา 20/1
44

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

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

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

เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17
เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18
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(ข) กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด
(ข) กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
นวินอาจเกี
าศภัย่ยในฐานะตั
ษัทประกั
ยก็่ยจวข
ําตอองกั
งใหบคการสนั
วามรวบมมื
ิให
ในกรณีทนายหน
ี่พบวาธุราประกั
กรรมใด
วของหรือวแทนของบริ
มีเหตุอันควรเชื
่อไดวานวิมีนคาศภั
วามเกี
สนุอนในการปฏิ
ทางการเงิบนัตแก
เปนไปตามบทบั
ญญัติของกฎหมายดั
งกลธทีาวด
ยเชภนาพทํ
กัน าลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
การก
อการรายและการแพร
ขยายอาวุ
่มีอวานุ
กําหนด
5. พระราชบั
ติวิธนีพวินิจาศภั
ารณาคดี
ผูบริวโแทนของบริ
ภค พ.ศ. 2551
่แกไยขเพิ
ม ความรวมมือในการปฏิบัติให
นายหนญาญั
ประกั
ยในฐานะตั
ษัทประกัและที
นวินาศภั
ก็จํา่มตเติ
องให
ธุรกิจประกั
ยถือเปนธุรกิจงกล
บริากวด
ารประเภทหนึ
เปนไปตามบทบั
ญญัตนิขภัองกฎหมายดั
วยเชนกัน ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
บทบัญญญัญัติตของกฎหมายนี
้ประกอบด
วย 6พ.ศ.หมวด
บทเฉพาะกาล
5. พระราชบั
ิวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค
25511 และที
่แกไขเพิ่มโดยมี
เติม สาระสําคัญพอสรุปได ไดแก
1) คํานิยธุามสํ
าคัญทีน่เภักี่ยถืวขอเป
องน2)ธุรกิการฟ
งดวยวาจาโดยไม
ฐานเปนหนั
อ 3) อายุ
ดหยุนดภัอยูย
รกิจประกั
จบริกอารประเภทหนึ
่ง ดังนัต้นองมีขอหพิลัพกาทระหว
างผูงเสือาประกั
นภัยคกัวามสะดุ
บผูรับประกั
คาเสียภหายเพื
การลงโทษ
และ 5) การอุ
จึ4)งตกอยู
ายใตบ่อทบั
ญญัติของพระราชบั
ญ57ญัทตธรณ
ิฉบับนีและการฎี
้ดวย กา
5.1 ญคําญันิตยิขามสํ
าคัญที่เกี่ย้ปวขระกอบด
อง ไดวแยก 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก
บทบั
องกฎหมายนี
โภคองหมายถึ
ง องดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู
1) คํานิยามสํ1)
าคัญคดีที่ผเกีูบ่ยริวข
2) การฟ
(1) คดีแพและ
งระหว
งผูบริทโธรณ
ภค หรืและการฎี
อผูมีอํานาจฟ
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ
5) าการอุ
กา องคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการคุมครอง
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ผูบริโภค 5.1
หรือสมาคมอื
่นใดที
มครองผู
คํานิยามสํ
าคัญ่คณะกรรมการคุ
ที่เกี่ยวของ ได
แก บริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามกฎหมาย
เนื่อหมายถึ
งมาจากการบริ
โภคสินคาหรือบริการ
1) คดีผูบริอัโนภค
ง
(2) คดีแพงระหว
ตามกฎหมายเกี
วกัอบผูความรั
บผิดอตงคดี
อความเสี
นคาที่ไมปลอดภั
ย
(1)
างผูบริโภค่ยหรื
มีอํานาจฟ
แทนผูยบหายที
ริโภค่เกิอัดนขึได้นจากสิ
แก คณะกรรมการคุ
มครอง
(3)่นใดที
คดีแ่คพณะกรรมการคุ
งที่เกี่ยวพันกันมกัครองผู
บคดีในสองข
อขกางต
ผูบริโภค หรือสมาคมอื
บริโภคให
ารรันบรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
(4) คดี
ที่มีกฎหมายบัญโภคสิ
ญัติในหคใชาวหรืิธีพอิจบริารณาตามพระราชบั
ญญัตินี้
หรือหนาที่ตามกฎหมาย
อันแเนืพ่องงมาจากการบริ
การ
2) ผูบ(2)ริโภค
ง ผูบริโภคตามกฎหมายว
มครองผู
และให
คดีแหมายถึ
พงตามกฎหมายเกี
่ยวกับความรับผิาดดตวยการคุ
อความเสี
ยหายทีบ่เริกิโดภค
ขึ้นจากสิ
นคหามายความรวมถึ
ที่ไมปลอดภัย ง
ผูเสียหายตามกฎหมายเกี
่ยวกัแพบงความรั
บผินดกัตนอกัความเสี
ยหายทีอ่เขกิาดงตขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
(3) คดี
ที่เกี่ยวพั
บคดีในสองข
3) ผูป(4)ระกอบธุ
หมายถึงญญัผูตปิใหระกอบธุ
กิจตามกฎหมายวาญดญัวยการคุ
คดีแพรงกิทีจ่มีกฎหมายบั
ใชวิธีพิจรารณาตามพระราชบั
ตินี้ มครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึ
่ยวกับความรัาบดผิวดยการคุ
ตอความเสี
ยหายที
กิดขึและให
้นจากสิหนมายความรวมถึ
คาที่ไมปลอดภัยง
2) ง ผูผูบปริระกอบการตามกฎหมายเกี
โภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายว
มครองผู
บริโ่เภค
ดผูเวสียยหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย
เมื
ารณาจากคํ
ามแลวง คดีผูผปูบระกอบธุ
ริโภคเปนรคดี
พิพาทกันทางแพ
างผูมครองผู
บริโภคกับริบโผูภคและให
ประกอบ
3) ่อผูพิปจระกอบธุ
รกิจานิยหมายถึ
กิจตามกฎหมายว
าดงวระหว
ยการคุ
ธุหมายความรวมถึ
รกิจ หรือในทางกลั
น ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟ่ยอวกังผูบบความรั
ริโภคได
น สวนคดี
ใดจะเป
ผูบรินโคภคนั
ง ผูบปกัระกอบการตามกฎหมายเกี
บผิเหมื
ดตอนกั
ความเสี
ยหายที
่เกิดขึน้นคดี
จากสิ
าที่ไ้นมปประธาน
ลอดภัย
58
ศาลอุ
ท
ธรณ
จ
ะเป
น
ผู
ว

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

57
58

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3
เพิ่งอาง มาตรา 8

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

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

เพิ่งอาง มาตรา 14
เพิ่งอาง มาตรา 42

59

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

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

62

เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52

62

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

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

ร
ั
บ
ประกั
น
ภั
ย
ไม
ต

อ
งรั
บ
ผิ
ด
ในสั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
ในส
วนที
โจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกั สําหรับวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลวกอนหน
าวัน่มี
เพืน่อภัรับยประกั
ทํวัตาถุสัปญระสงค
ญาประกั
นั้นเองนวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา
หมายถึงคํวิานพิาศภั
ยที่อาจเกิกดาที
ขึ้น่ ในอนาคตหลั
งจากวันทํปาระกั
สัญนญา
วินาศภัสยิ้นทีอายุ
่เกิดเขึมื่อ้นวัแล
ยไมนไทีด่
พากษาศาลฎี
2513/2518 กรมธรรม
ภัยรถยนต
นทีว่ จะเอามาประกั
11 กรกฎาคม ตนอภัมาวั
แมกกรกฎาคม
รมธรรมประกั
ายุการประกั
นภัยยผอูรับนหลั
งเปนนภัวัยนออกกรมธรรม
ที่ 22 กรกฎาคม
หาทําให
24
เกิดนอุบภััตยิเจะระบุ
หตุ ผูเออาประกั
นภัยขอให
ประกั
ประกันกภัอยนเกิเมืด่อวิวันาศภั
ที่ 27ย ก็กรกฎาคม
ผูเอาประกั
ยมีสงิทไปถึ
ธิเรียงวักรนอทีงให
ูรับประกันกรณี
ภัยใชเชคนาเสี
โดยให
มีผลยนอภันหลั
่ 22ผกรกฎาคม
นี้ ยผูหายตามกรมธรรม
รับประกันภัยไมตอนงรัั้นบไดผิไดมในสัญญาประกันภัย ในสวนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแลว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 วา
3. เปนงสัญ
ยตองมีสวนได
เสียนทําสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแลวจะเอามาประกันภัยไมได
หมายถึ
วินญาที
าศภัย่ผทีูเอาประกั
่อาจเกิดขึน้นภัในอนาคตหลั
งจากวั
ประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
บัญงญั
แมกรมธรรม
ประกันภัยจะระบุงและพาณิ
อายุการประกั
นภัยย863
อนหลั
เปตนิววัานที่ 22 กรกฎาคม กอนเกิดวินาศภัย ก็หาทําให
“อันนภัสัยญมีสญาประกั
ยนั้ผนูรถับาประกั
ผู เอาประกั
ด มีสว นได เสี ยในเหตุ
ผูเอาประกั
ิทธิเรียกรนอภังให
นภัยใชนคภัายเสีมิยไหายตามกรมธรรม
นั้นทไดี่ปไระกั
ม นภัย ไว นั้นไซร ทา นวา ยอม
ไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”
นวา่ผกฎหมายดั
ําหนดให
3. เปนสัจะเห็
ญญาที
ูเอาประกังนกลภัายวได
ตอกงมี
สวนไดผูเเอาประกั
สีย นภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแลว
สัญญาประกั
นภัยที่ทํากันมานั้นงจะไม
กอใหชเยกิดมาตรา
ผลผูกพั863
นระหว
ประมวลกฎหมายแพ
และพาณิ
บัญาญังคูติวสาัญญากันขึ้นเลย
การที
ในเหตุทนี่เอาประกั
นั้น เหมายถึ
ง การที
่ผูเอาประกั
ยมีคทวามสั
“อันสั่ผญูเอาประกั
ญาประกันนภัภัยยมีนัส้วนนได
ถาเผูสี เยอาประกั
ภัยมิ ได มนีสภัวยนได
สี ยในเหตุ
ที่ป ระกั
นภัย ไว นนั้นภัไซร
า นวมาพัยอนมธ
ทางกฎหมายเกี
่ยวขออยงกัางหนึ
บวัต่งถุอย
ที่เาอาประกั
ไม
ผูกพันคูสัญญาแต
งใด” นภัย ถามีเหตุการณที่คุมครองใดเกิดขึ้นแกวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นแลว จะ
สงผลทําให
ผูเอาประกั
นภัยไดรงักล
บความเสี
หายทางการเงิ
นจากเหตุ
การณ
เชนเสีเจยาในเหตุ
ของบทานจะได
จะเห็
นวา กฎหมายดั
าวไดกํายหนดให
ผูเอาประกั
นภัยจะต
องมีนสั้นวนได
ี่ประกันรภัับยความเสี
มิฉะนั้นยหาย
แลว
ทางการเงิ
น
ที
จ
่
ะต
อ
งทํ
า
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อ
มแซมบ
า
นของตนที
่
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สัญญาประกันภัยที่ทํากันมานั้นจะไมกอใหเกิดผลผูกพันระหวางคูสัญญากันขึ้นเลย
ของผูเอาประกั
ยไดถูกคนร
นตน ทดังี่เอาประกั
นั้น ภายหลั
าสัญญาประกั
ยแลว ผูนรับภัประกั
นภัยมก็พัจะมี
การที่นผูเภัอาประกั
นภัยายลั
มีสกวเอาไป
นไดเสียเปในเหตุ
นภังยจากทํ
นั้น หมายถึ
ง การทีน่ผูเภัอาประกั
ยมีความสั
นธ
ภาระผูกพันในการทํ
าสินไหมทดแทนให
แกกผารณ
ูเอาประกั
นภัยตามสัดญขึญาประกั
ยนั้นๆ นภัยนั้นแลว จะ
ทางกฎหมายเกี
่ยวขาอหน
งกับาทีวัต่ชถุดใช
ที่เคอาประกั
นภัย ถามีเหตุ
ที่คุมครองใดเกิ
้นแกวัตถุนทภัี่เอาประกั
เหตุผูเทอาประกั
ี่กฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยตองมีสวนนได
เสียในเหตุ
ภัยไวานจะได
ก็เพื่อทีร่จับะหลี
กเลี่ยยงมิหาย
ให
สงผลทําให
นภัายหนดให
ไดรับความเสี
ยหายทางการเงิ
จากเหตุ
การณทนี่ไดั้นเอาประกั
เชน เจานของบ
ความเสี
สัญญาประกั
นการพนั
นขันตอ เพราะหากผู
ยไมมีสงเดิ
วนได
เสีอยรถยนต
ในเหตุทคี่เันอาประกั
นภัยนแลภัยว
ทางการเงิ
นทีน่จภัะตยมีอลงทํักษณะดั
าการซงอเชมแซมบ
านของตนที
่ถูกไฟไหมใหเอาประกั
กลับคืนสูนสภัภาพดั
ม หรื
ที่เอาประกั
ก็เทากัเอาประกั
บวาผูเอาประกั
ไมไาดยลั
รับกความเสี
ง เวลาเมื
่อเกิดาอุสับญัตญาประกั
ิภัยแกวัตถุนทภัี่เยอาประกั
ยของบุ
่น
ของผู
นภัยไดนถภัูกยคนร
เอาไป ยเปหายอย
นตน าดังแท
งนั้นจริภายหลั
งจากทํ
แลว ผูรนับภัประกั
นภัคยคลอื
ก็จะมี
ภาระผูกพันในการทําหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ
เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่ไดเอาประกันภัยไว ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให
สัญญาประกันภัยมีลักษณะดังเชนการพนันขันตอ เพราะหากผูเอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว
ก็เทากับวาผูเอาประกันภัยไมไดรับความเสียหายอยางแทจริง เวลาเมื่อเกิดอุบัติภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัยของบุคคลอื่น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ซึ่งตนไมมีความเกี่ยวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
เทานั้น ซึ่งอาจสรางแรงจูงใจที่จะพยายามทําใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่ไดเอาประกันภัยของบุคคลอื่นนั้นโดยเร็ว
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน หรือเงินชดใชที่จะไดรับกลับคืนมาจากการทําสัญญาประกันภัย
ซึ่งตนไมมีความเกี่ยวของอยูดวยเลย กลับไดกําไรตอบแทนจากการลงทุนชําระเบี้ยประกันภัยเพียงจํานวนเล็กนอย
อยางทีางแรงจู
่ 2.20 งคํใจที
าพิพ่จากษาศาลฎี
ญญาทีย่ผหายแก
ูเอาประกัวัตนถุภัทยี่ไตดอเงมี
สวนไดนเสีภัยยของบุ
เปนคดีคทคลอื
ี่ผูเอาประกั
นภัยว
เทานั้น ซึตั่งวอาจสร
ะพยายามทํกาาใหเรืเ่อกิงดสัความเสี
อาประกั
่นนั้นโดยเร็
เปนยงเพื
โจทก
ฟองงเรี
ยกรองจําเลย
ย ใหรรับับกลัผิดบตามสั
ญญาประกัานสัภัญยญาประกันภัย
เพี
่อหวั
ผลประโยชน
หรือผูเงิรับนประกั
ชดใชทนี่จภัะได
คืนมาจากการทํ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7332/2555 พฤติการณทโี่ จทกซื้อรถยนตจากบริษัทผูขายรถยนต ซึ่งไดทําสัญญา
ประกันภัตัยวกัอย
บจําางที
เลยผู
รับคํประกั
ภัย กอนโจทก
าหนเสีายยของบริ
ขายรถเป
่ 2.20
าพิพนากษาศาลฎี
กา เรืช่อํางระราคารถยนต
สัญญาที่ผูเอาประกัโดยมี
นภัยตตัวอแทนจํ
งมีสวนได
เปนคดีทษี่ผัทูเผูอาประกั
นภันย
ผูชนําโจทก
ระคาฟเบีองเรี
้ยประกั
ชื่อนโจทก
เปรนับผูผิเดอาประกั
นภัย เพื่อนให
เป
ยกรอนงจํภัยาเลยและระบุ
ผูรับประกั
ภัย ให
ตามสัญญาประกั
ภัยเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
ระหวางโจทก
บริษัทผูขายรถยนต
จําเลยยอมทราบดี
วา ทโจทก
สัญญากัจากบริ
บจําเลยตามกรมธรรม
คําพิกพับากษาศาลฎี
กาที่ 7332/2555
พฤติการณ
โี่ จทกเปซนื้อคูรถยนต
ษัทผูขายรถยนตปซึระกั
่งไดนทภัํายสัโจทก
ญญา
เป
น
ผู
ม

ส
ี
ว

นได
เ
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ย
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ประกันภัยกับจําเลยผูรับประกันภัย กอนโจทกชําระราคารถยนต โดยมีตัวแทนจําหนายของบริษัทผูขายรถเปน
ผูชําระคาเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทกเปนผูเอาประกันภัย เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายรถยนต
4. เปานงโจทก
สัญญาที
ยความสุจําจเลยย
ริตเปอมทราบดี
นอยางยิว่งา โจทกเปนคูสัญญากับจําเลยตามกรมธรรมประกันภัย โจทก
ระหว
กับบริ่ตษอัทงอาศั
ผูขายรถยนต
และพาณินชภัยยไดจึบงมีัญอญัําตนาจฟ
ิเรื่องความสุ
เปนผูมีสวประมวลกฎหมายแพ
นไดเสียในรถยนตทงี่เอาประกั
อง จริตอยางยิ่งไว ดังนี้
“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน
ยอมอาศั
พหรือยมรณะของเขานั
ดี รูาองยิ
ยูแ่งลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจผูรับ
4.
เปนสัยญความทรงชี
ญาที่ตองอาศั
ความสุจริตเป้นนก็อย
ประกันภัยประมวลกฎหมายแพ
ใหเรียกเบี้ยประกันภังยและพาณิ
สูงขึ้นอีกชยหรืไดอบใหัญบญัอกป
ไมยอมทํจาริสัตญอยญาางยิหรื่งไว
อวาดัรูงอนียู้ แลวแถลงขอความนั้นเปนความ
ติเรื่อดงความสุ
เท็จไซร ท“มาตรา
านวาสัญ865
ญานัถ้นาในเวลาทํ
เปนโมฆียาะสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน
มิไดใชสิทธิพบหรื
อกลอมรณะของเขานั
างภายในกําหนดเดื
วันนทีเสี่ผูรยับไมประกั
ภัยทราบมู
ลอันงซึจะบอกล
างไดจกูงใจผู
็ดี หรืรับอ
ยอมอาศัถยาความทรงชี
้นก็อดนหนึ
ี รูอยู่งแนัลบวแต
ละเว
เปดนเผยข
อความจริ
่งอาจจะได
มิไดใชนสภัิทยธิให
นั้นเรีภายในกํ
าหนดห
าสิทาสัธิญนั้นญาเปนหรือันอวระงั
ประกั
ยกเบี้ยประกั
นภัายปสูงนัขึบ้นแต
อีกวันหรืทํอาสัใหญบญาก็
อกปดดี ทไมายนวอมทํ
ารูอบยูสิแ้นลไปวแถลงขอความนั้นเปนความ
866
ผูรนับโมฆี
ประกั
เท็จไซร ทมาตรา
านวาสัญ
ญานัถ้นาเป
ยะนภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปน
ความเท็จถก็าดมิี หรื
นนั้น หากใช
ความระมั
ดั่งวจะพึ
ตวิญูลชอันก็
ดี ทานใหาฟงได
งวกา็ดสัีญหรืญาอ
ไดใอชควรจะได
สิทธิบอกลรูเาชงภายในกํ
าหนดเดื
อนหนึด่งระวั
นับงแต
ันที่ผงูรคาดหมายได
ับประกันภัยแทราบมู
นจะบอกล
รณ” าหนดหาป นับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป
มินัไ้นดเปใชนสอัิทนธิสมบู
นั้นภายในกํ
สําหรับ สั866
ญญาประกั
ภัยกํนาภัหนดให
นหน าทีง่ขดัองผู
น ภัย865
เวลาขอเอาประกั
จะตองเปดเผยน
มาตรา
ถาผูรับนประกั
ยไดรูขเอปความจริ
่งกลเาอาประกั
วในมาตรา
นั้นก็ดี หรือรูวานภัขยอแถลงความเป
ขอความจริ
อันอเปควรจะได
นสาระสํราูเชคันญนัที้น่ตนรั
บรูมคาวามระมั
และจะตดอระวั
งไมงแดัถลงข
ความนั้นเปนแเท็ตวจิญซึู่งจะส
ขนาดทํ
มื่อ
ความเท็
จก็ดงี หรื
หากใช
่งจะพึองคาดหมายได
ชนก็งดผลถึ
ี ทางนให
ฟงวาาสัใหญเญา
น ภั ยรได
นัผูร้นั บเปประกั
นอันสมบู
ณ”รับ รู แล ว ตกลงเข ารั บ ประกั น ภั ย ดว ยเบี้ ยประกั นภั ย เพิ่ มสู ง ขึ้ น หรื อถึ งขนาดปฏิ เสธไม ย อมรั บ
ประกันภัยสํเลย
ขอความจรินงภันัย้นกํผูารหนดให
ับประกัเนปภันยหน
จะมิาทีได่ขสองผู
อบถามกั
บผูเอาประกั
นภัยก็ตาม นภัยจะตองเปดเผย
าหรัถึบงสัแม
ญญาประกั
เอาประกั
น ภัยเวลาขอเอาประกั
หากผู
นภัยาได
นภัยโดยไม
ทราบว
เอาประกั
ดขงอผลถึ
ความจริ
ง หรืาอใหแถลง
ขอความจริ
ง อันรับเปประกั
นสาระสํ
คัญตทีกลงรั
่ตนรับบประกั
รูมา และจะต
องไม
แถลงขา อผูความนั
้นเปนภันยเท็ไดจปซึกป
่งจะส
งขนาดทํ
เมื่อ
ขผูอรั บความเท็
จ
อั
น
เป
น
สาระสํ
า
คั
ญ
ดั
ง
กล
า
ว
ผลทางกฎหมายทํ
า
ให
ส
ญ
ั
ญาประกั
น
ภั
ย
นั
น
้
ตกเป
น
โมฆี
ย
ะ
โดยให
ส
ิ
ท
ธิ
แ
ก
ผ
ประกั น ภั ย ได รับ รู แล ว ตกลงเข ารั บ ประกั น ภั ย ดว ยเบี้ ยประกั นภั ย เพิ่ มสู ง ขึ้ น หรื อถึ งขนาดปฏิ เสธไม ย อมรัูรับบ
ประกันนภัภัยยเลย
ซึ่งมารั
บทราบภายหลั
งภายในเวลาที
าหนด
ประกั
ถึงแม
ขอความจริงนัง้นสามารถบอกล
ผูรับประกันภัยาจะมิ
ไดสอบถามกั่กบฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยเพื
ก็ต่อามทําใหสัญญาประกันภัยนั้น
ตกเปนโมฆะในท
ยที่สุดนได
ขอบความจริ
เปนสิท่งราบว
ที่ผูรับาประกั
นภัยรูนอยูภัแยลไดวปหรื
ได หากใช
วาม
หากผูรับาประกั
ภัยเวไดนตแต
กลงรั
ประกันงภันัย้นโดยไม
ผูเอาประกั
กปอดควรจะรู
ขอความจริ
ง หรือคแถลง
ดระวังตามสมควรในการประกอบวิ
พของตน สัญญาประกั
ภัยนั้นก็คนงมี
งคับสมบู
ขระมั
อความเท็
จ อันเปนสาระสําคัญดังกลาวชาชี
ผลทางกฎหมายทํ
าใหสัญนญาประกั
ภัยผนัลบั
้นตกเป
นโมฆีรณยะตามปกติ
โดยใหสิทธิแกผูรับ
ประกันภัยซึ่งมารับทราบภายหลังสามารถบอกลางภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําใหสัญญาประกันภัยนั้น
ตกเปนโมฆะในทายที่สุดได เวนแตขอความจริงนั้น เปนสิ่งที่ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือควรจะรูได หากใชความ
ระมัดระวังตามสมควรในการประกอบวิชาชีพของตน สัญญาประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณตามปกติ
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ตัวอยางที่ 2.21 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสตััญวอย
ญาเป
งและพาณิ
ยมาตรางที865
นั้น ตาอคังเป
งซึ่งผูนเภัอาย
างทีน่ โมฆี
2.21ยะคําตามประมวลกฎหมายแพ
พิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรั
บรูถึงขอชความจริ
่เปนสาระสํ
ญ เปนขนอคดีความจริ
ที่ผูเอาประกั
ประกั
นภัยฟรูอองเรี
ยูแยลกรววอางจํจะเป
จูงใจให
นภัยเรีญยญาประกั
กเบี้ยประกั
เปนโจทก
าเลย นผูเหตุ
รับประกั
นภัยผูรใหับรประกั
ับผิดตามสั
นภัยนภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง อัน
จะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
5. เปนนภัสัยญรูอญาที
ภัยจจะชดใช
นไหมทดแทนตามความเป
ประกั
ยูแล่ผวูรวับา ประกั
จะเปนนเหตุ
ูงใจใหผคูรับาสิประกั
นภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูนงจริ
ขึ้นงอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา
“มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
เพื่อจํ่ผาูรนวนวิ
นาศภั
แทจริง คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง
5. เปนสั(1)ญญาที
ับประกั
นภัยอัยนจะชดใช
(2) เพื่อความบุบสลายอั
นเกิดแก
รัพยสิน877
ซึ่งไดบัเญอาประกั
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชยทมาตรา
ญัติวา นภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปด
ความวินาศภั
ย 877 ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
“มาตรา
(3)
จายยอัอันแท
สมควรซึ
(1) เพื่อบรรดาค
จํานวนวิานใชาศภั
จริง ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศ
อั(2)นจํเพื
านวนวิ
นาศจริ
งนั้น ทนาเกิ
นให
ตีรทาคา
และในเวลาซึ
วินาศภัยจนััด้นการตามสมควรเพื
ไดเกิดขึ้น อนึ่งจํา่อนวนเงิ
่อความบุ
บสลายอั
ดแก
รัพยณสินสถานที
ซึ่งไดเ่อาประกั
นภัย่งไวเหตุเพราะได
ปองปนด
ซึความวิ
่งไดเอาประกั
นาศภัยนภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น
ท(3)านหเพืา่อมมิ
ใหคิดคาาใชสินจไหมทดแทนเกิ
ไปกว
จํานวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
ภัยไว นภัยไวนั้น มิใหวินาศ
บรรดาค
ายอันสมควรซึน่งได
เสียาไปเพื
่อรักษาทรั
พยสินซึ่งนเอาประกั
เวลาเกิ
ดวินนาศภั
ยดังงนัที้น่ตกลงกั
ึ้นมาณสัสถานที
ญญาประกั
นภัยกําหนดให
ับประกั
่ประเมิ
นมูลคนา
อันจํานวนวิ
าศจริ
ทานใหนไว
ตีรขาคา
่และในเวลาซึ
่งเหตุวผินูราศภั
ยนั้นนไดภัยเกิมีดหขึน้นาทีอนึ
่งจํานวนเงิ
ความเสี
ยหายทีน่ภัแทยไว
จรินงั้นและชดใช
ไหมทดแทนตามความเสี
ยหายที
งนั้นใหแรกาคาเช
ผูเอาประกั
ซึ่งไดเอาประกั
ทานใหสันคนิาษสินฐานไว
กอนวาเปนหลักประมาณอั
นถู่แกทตจอริงในการตี
นวานัน้ ภัย หรือผูรับ
ประโยชนทตาอนห
ไปาทัมมิ้งนีให้ โดยมี
เพื่อใหผนูเไปกว
อาประกั
ภัยกลันบซึคื่งเอาประกั
นสูสภาพดันภังเดิ
คิดคาจสิุดนประสงค
ไหมทดแทนเกิ
าจํานนวนเงิ
ยไวมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
ขึ้นมาเลยเวลาเกิ
และเพืด่อวิปนอาศภั
งกันยมิดัใงหทีส่ตัญกลงกั
ญาประกั
ยมีสสัภาพเสมื
อนหนึ
การพนัผนูรขัับนประกั
ตอ ดนวยการมาแสวงหากํ
นไวขนึ้นภัมา
ญญาประกั
นภั่งยเปกํานหนดให
ภัยมีหนาที่ประเมิานไรจาก
มูลคา
การประกั
ภัย ่แทจริง และชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริงนั้นใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ความเสียนหายที
ประโยชนตอไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดความเสียหาย
วอยางที
ง ผูรับประกั
องชดใชนคขัานสิตนอไหมทดแทนตามความเสี
ยหาย
ขึ้นมาเลยตัและเพื
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4888/2558กา จํเรืาเลยที
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ภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิหายมี
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และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติวา “บุคคลผูตองเสียหายชอบที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะ
คิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม...” มีความหมายวา บุคคลผูตองเสียหายมี
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกตนจากผูรับประกันภัยโดยตรงและเปนคาสินไหม
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ทดแทนที่ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบฐานละเมิดคือ จํานวนคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกไดรับ และมาตรา 877
บัญญัติวา “ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ (1) เพื่อจํานวนวินาศภัยแทจริง...”
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
ประกั
นภัย่ผตูเออาประกั
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นภัยนภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ (1) เพื่อจํานวนวินาศภัยแทจริง...”
บัญญัติวา “ผูประกั
รับประกั
คําวา “วินาศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ” จึงหมายความวา เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ผูรับ
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พระราชบั
ในกรมธรรม
ประกันญภัญัยติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัตเิ กี่ยวกับการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแลไว ดังนี้
“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
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นหนังสืปอระกั
จึงจะฟ
แบบและขญอญั
ความที
่นายทะเบี
ใหค2535
วามเห็บันญชอบไว
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นายทะเบี
ในกรณี
ที่บอริษความที
ัทออกกรมธรรม
ระกัในหภัคยวามเห็
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ทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทกธิ
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จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
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บ
แก
ผ
บ

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

ู
ระกอบธุ
ร
กิ
จ
ชํ
า
ระหนี
”
้
าวอีกตอไป ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติวา
“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด จึงจะ
ฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี”้
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ตัวอยางที่ 2.23 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่องใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดี
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียตัดต
างๆ
หมายเลขทะเบี
ยนและรายละเอี
ยดอืจ่นรัเกี
รถยนต
นภักยฐานเป
ทุนประกั
วอย
างทีคื่ อ2.23
คําพิพากษาศาลฎี
กา เรื่องใบเสร็
บเงิ่ยนวกัคบาเบี
้ยประกัที่เนอาประกั
ภัย คือ หลั
นหนันงสืระยะเวลา
อ เปนคดี
ประกั
น
ทั
้
ง
ระบุ
ห
มายเลขของกรมธรรม
ด

ว
ย
ดั
ง
นี
้
ใบเสร็
จ
รั
บ
เงิ
น
ค
า
เบี
้
ย
ประกั
น
ภั
ย
ดั
ง
กล
า
วย
อ
มเป
น
หลั
ก
ฐานเปน
ที่ผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
หนังสือทีคํ่จาะฟ
องบังคับคดี
กัน่ ได
พิพองร
ากษาศาลฎี
กาที
2661/2532 ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผูจัดการของจําเลย และมี
รายละเอียดตางๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับรถยนตที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
อยาหงทีมายเลขของกรมธรรม
่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎี
กรมธรรม
ประกั
ภัย้ยประกั
คือ หลันกภัฐานเป
ประกัน ทัตั้งวระบุ
ดวยกาดังเรืนี่อ้ งใบเสร็
จรับเงิ
นคานเบี
ยดังกลนหนั
าวยงสืออมเปนหลักฐานเปน
พิพองร
ากษาศาลฎี
กาที
1564/2525 กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว เพียงแต
หนังสือทีคํ่จาะฟ
องบังคับคดี
กัน่ ได
บังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้น จะฟองรองใหบังคับคดี
มิได ตัวอยางที่ 2.24 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง กรมธรรมประกันภัย คือ หลักฐานเปนหนังสือ
สัคํญาพิญาประกั
นภัยเกิกดาที
ขึ้น่ เมื1564/2525
่อมีการแสดงเจตนาทํ
าคํไาดเสนอคํ
าสนองถูกงตนิอตงตรงกั
ก็มิไดหมายความว
ขอ
พากษาศาลฎี
กฎหมายมิ
กําหนดแบบแห
ิกรรมสัน ญแตญาประกั
นภัยไว เพีายมีงแต
สับัญงคัญาอยู
าสนองที
งสืบอผิเทดาหรืนั้อนตัเพราะถ
มีปอระโยชน
บใหมเีหฉพาะในคํ
ลักฐานเปานเสนอและคํ
หนังสือลงลายมื
อชื่อ่ทฝําาเปยทีน่ตหนัองรั
วแทนเปานเปสํนาคัเชญนนัมิ้นฉยะนัอมไม
้น จะฟ
งรองใหอบยังาคังใดที
บคดี่
กฎหมายจะบั
ญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
มิได
หนังสืออยูสัแญลญาประกั
ว
นภัยเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิไดหมายความวา มีขอ
กรมธรรม
ป
ระกั
นภั ย คือาสนองที
หลั กฐานเป
หนังงสืสืออเทเกีา่ ยนัวกั
บข อสัญาญาและเงื
น ภัยอยซึา่งงใดที
ผูรั บ่
สัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคํ
่ทําเปนนหนั
้น เพราะถ
เปนเชนนั้น่ อนไขการประกั
ยอมไมมีประโยชน
ประกันภัยลงลายมื
นภัย
กฎหมายจะบั
ญญัตอิใหชืผ่อูรมอบให
ับประกัไวนแภักยผตูเออาประกั
งสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเปน
หนังสืออยูแลว
กรมธรรมป ระกันภั ย คือ หลั กฐานเปน หนัง สือเกี่ ยวกั บข อสัญ ญาและเงื่ อนไขการประกัน ภัย ซึ่ง ผูรั บ
ประกันภัยลงลายมือชื่อมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย
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เรื่องที่ 2.5
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ
เรื่องที่ 2.5
สัด
ญญาประกั
นภัยจะเกิ
ดขึด้นของสั
และมีผลบั
งญาประกั
คับไดตอเมื่อเปน
นไปตามบทบั
ญญัติของกฎหมายเช
นเดียวกับสัญญา
การเกิ
และการสิ
น
้
สุ
ญ
ภั
ย
และอายุ
ค
วาม
อื่นทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงไดก็โดยผลของกฎหมาย และโดยความสมัครใจของคูสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ

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

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

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพทไทย โดย สวทช.
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1.2 การแสดงเจตนาตอบุคคลผูอยูหางโดยระยะทาง กรณีที่ผูมีคําเสนอกับผูมีคําสนองมิไดมีการตอบรับกัน
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้
1.2.1 การอาศัยชองทางการสื่อสารปกติ เปนชองทางการสื่อสารที่มิไดโตตอบกันไดทันทีเหมือน
อยางเชน1.2
กับบุการแสดงเจตนาต
คคลซึ่งอยูเฉพาะหน
เนื่องจากต
องใชเวลาในการติ
สารถึงบกัผูนมเป
ตนวาไดโดยทางจดหมาย
อบุาคคลผู
อยูหางโดยระยะทาง
กรณีดทตี่ผอูมสืีค่อําเสนอกั
ีคํานสนองมิ
มีการตอบรับกัน
โทรสาร
การฝากบอกกล
า
ว
กฎหมายกํ
า
หนดให
ส
ญ
ั
ญาเกิ
ด
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้
น
นั
บ
แต
เ
วลาเมื
่
อ
คํ
า
สนองตอบรั
บ
จากผู

ม
ี
ค
ําสนองไปถึงผูมี
โดยทันที จําตองใชระยะเวลาหนึ่ง โดยสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชองทาง ดังนี้
คําเสนอนั้นแล1.2.1
ว แมผการอาศั
ูมีคําเสนอรั
แตยังมิได่อเปสารปกติ
ดอานขอความคํ
้นก็ต่อาม
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มาตรา
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ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่งตางหากจาก
สถานที่ที่ถือวาผูรับขอมูล ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม มาตรา 24
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บุคคลภายนอกยังมิไดแสดงเจตนาของตนที่จะรับเอาสิทธินั้นตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญา
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แกไขสิทธิน้ันของผูรับประโยชนเสมอ เวนเสียแตผูรับประโยชนนั้นได
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับประกันภัยแลว ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้
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“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได
ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชน
้น ายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล
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ภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
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ภัย เมื่อบริษัทจําเลย สํานักงานใหญ เพิ่งไดรับคําเสนอของโจทก เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเปนเวลา
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ผูรับประกันภัย สวนวัตถุประสงคของผูรับประกันภัย คือ การใหความคุมครองแกความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตของผูเอาประกันภัย ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
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ตัวอยางที่ 2.27 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหาม เปนคดีที่ผูรับประกันภัย
เปนผูรองวา สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคานมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 8265/2559 การทํา นิติ กรรมที่ มีวัตถุป ระสงคเ ปนการตองห ามชั ดแจง โดย
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ประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางผูรองกับผูคัดคาน หาไดมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ผูรองและ
นภั่ยอนไขขอตกลง และความรับผิดในการรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
ผู2.คัดการสิ
คานจึ้นงสุมีดคของสั
วามผูญ
กพัญาประกั
นกัน ตามเงื
สมบูรณ สัญญาประกันภัยเมื่อเกิดขึ้นแลว อาจมีการสิ้นสุดลงไดดวยสาเหตุดังตอไปนี้
2.1 การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
คูสัญญาอีนกภัฝยายหนึ่งไมชําระหนี้ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง
2. การสิ้นสุด2.1.1
ของสัเมื
ญ่อญาประกั
คูสัญญาทัสั้งญสองฝ
ายตานงมีภัหยเมื
นี้ต่ออเกิงตอบแทนซึ
่งกันและกั
อาประกัดนังภัตยอมีไปนี
หนี้ ้คือ เบี้ยประกันภัยที่จะตองชําระ
ญาประกั
ดขึ้นแลว อาจมี
การสิน้นสุโดยฝ
ดลงไดายผู
ดวเยสาเหตุ
สวนฝายผู2.1
รับประกั
ีหนี้ที่จะตญอญังชดใช
คาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให หากมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอื่น
การสินภั้นยสุก็ดมโดยบทบั
ติของกฎหมาย
ในอนาคตตามที2.1.1
่ตกลงกัเมืน่อเกิคูสดัญ
ขึ้นญาอี
เมื่อกฝฝาายใดฝ
ปฏิบ้ ัตสัิตญามหน
าที่ในมู
ัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ่ง
ยหนึา่งยหนึ
ไมชํา่งไม
ระหนี
ญาประกั
นภัลยหนี
เปน้ขสัองตน
ญญาตคูาสงตอบแทนประเภทหนึ
บอกกล
าวให
ชําระหนี
หนดระยะเวลาอั
นสมควร
หากยั
กเฉยอยู
่ไมไดนรภัับยชํทีา่จระหนี
้มีสาิทระธิ
คูสัญญาทั
้งสองฝ
ายตา้ภงมีายในกํ
หนี้ตอางตอบแทนซึ
่งกันและกั
น โดยฝ
ายผูงคงเพิ
เอาประกั
นภัย มีคูหสนีัญ้คญาฝ
ือ เบีา้ยยที
ประกั
ะตองชํ
บอกเลิ
กสัรญับญานั
ญัอตงชดใช
ิไวในประมวลกฎหมายแพ
ชย มาตรา
387ววินาาศภั
“ถยาคูหรื
สัญอเหตุ
ญาฝอายยหนึ
สวนฝายผู
ประกั้นนไดภัยดัก็งมทีีห่ไนีด้ทบี่จัญะต
คาสินไหมทดแทน หรืงอและพาณิ
เงินจํานวนหนึ
่งให หากมี
างอื่น่ง
ไมชําระหนี้ อีกฝ่ตากลงกั
ยหนึ่งนจะกํ
ฝาลยนั
าระหนีคู้ภสายในระยะเวลานั
ในอนาคตตามที
เกิดาขึหนดระยะเวลาพอสมควร
้น เมื่อฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิแลบวัตบอกกล
ิตามหนาาวให
ที่ในมู
หนี้น้ขชํองตน
ัญญาอีกฝายหนึ่งมี้นสก็ิทไดธิ
ถาและฝาาวให
ยนัช้นําไมระหนี
ชําระหนี
้ภายในระยะเวลาที
่กําหนดให
ไซรหากยั
อีกฝางยหนึ
กสัญคูญาเสี
ยก็ไาดยที
” ่ไมไดรับชําระหนี้มีสิทธิ
บอกกล
้ภายในกํ
าหนดระยะเวลาอั
นสมควร
คงเพิ่งกจะเลิ
เฉยอยู
สัญญาฝ
2.1.2
นพนวิสัย เพราะเหตุ
อยางใดอย
างหนึ่ง387
อันจะโทษลู
ด ภายหลั
บอกเลิกสัญญานั
้นได เมืดัง่อทีการชํ
่ไดบัญาระหนี
ญัติไว้กใลายเป
นประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
ชย มาตรา
วา “ถาคูกสหนี
ัญ้ไญาฝ
ายหนึ่งง
สัญชญาประกั
สัญญาฝ
ายหนึ่งไมสามารถชําระหนี
ดวยสาเหตุ
ดจากความผิ
สัญญาอีกฝายหนึ
ไม
ําระหนี้ อีนกภัฝยาคูยหนึ
่งจะกําายใดฝ
หนดระยะเวลาพอสมควร
แลว้ไดบอกกล
าวใหทฝาี่เกิยนั
้นชําระหนีด้ภของคู
ายในระยะเวลานั
้นก็ได่ง
ว คูสัญายนั
ญาฝ
ายหนึ
่งที่ไม้ภอายในระยะเวลาที
าจชําระหนี้นั้นได่กกํา็มหนดให
ีสิทธิบไอกเลิ
ญานั่ง้นจะเลิ
ได ดักงสัทีญ่ไดญาเสี
บัญญัยก็ตไิไดว”ในประมวลกฎหมายแพง
ถแลาและฝ
้นไม
ชําระหนี
ซร อีกกสัฝญายหนึ
และพาณิชย มาตรา
า “ถาาระหนี
การชํา้กระหนี
บางสวนอกลายเป
นวิสั่ยงอัเพราะเหตุ
างใดอย
างหนึ่งง
2.1.2 389
เมื่อวการชํ
ลายเป้ทนั้งหมดหรื
พนวิสัยอแต
เพราะเหตุ
ยางใดอยนพางหนึ
นจะโทษลูอกยหนี
้ได ภายหลั
อัสันญจะโทษลู
เจาหนี
้จะเลิากยหนึ
สัญญานั
เสียก็ไดา”ระหนี้ได ดวยสาเหตุที่เกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ญาประกักนหนี
ภัย้ไดคูไสซรัญญาฝ
ายใดฝ
่งไมส้นามารถชํ
แลว คูสัญญาฝายหนึ่งที่ไมอาจชําระหนี้นั้นไดก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 389 วา “ถาการชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน กลายเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
อันจะโทษลูกหนี้ไดไซร เจาหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได”
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.2 การสิ้นสุดตามขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข หรือเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังที่กําหนดไว ใหสัญญาประกันภัยมีผลเปนอันสิ้นสุดลงได
ดังนี้
2.2.1้นโดยผลตามเงื
นไขของสัญญญา
ญาประกั
นภัย้งสองฝ
ประกอบด
2.2 การสิ
สุดตามขอกํา่อหนดในสั
คูสัญญาทั
ายมีสวิทยธิที่จะตกลงกันในขอสัญญาลวงหนาวา
1) สิหรื้นผลตามวั
นเวลาครบกํ
หนดสั
ญญาประกั
นภัย ให
เชสนัญกรมธรรม
ยระบุ
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไข
อเหตุการณ
อยางหนึ่งาอย
างใดดั
งที่กําหนดไว
ญาประกัปนระกั
ภัยมีนผภัลเป
นอัรนะยะเวลาเอา
สิ้นสุดลงได
ประกั
น
ภั
ย
หนึ
ง
่
ป
ไ
ว
ระหว
า
งวั
น
ที
่
1
มกราคม
พ.ศ.
2560
เวลา
16.30
น.
ถึ
ง
วั
น
ที
่
1
มกราคม
พ.ศ.
2561
เวลา
16.30 น.
ดังนี้
หลังจากวันที่ 12.2.1
มกราคม
พ.ศ. 2561่อนไขของสั
เวลา 16.30ญญาประกั
น. เปนตนนไป
มครองตามกรมธรรม
ประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง
โดยผลตามเงื
ภัย ความคุ
ประกอบด
วย
เปนตน
1) สิ้นผลตามวันเวลาครบกําหนดสัญญาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยระบุระยะเวลาเอา
2) สิา้นงวัผลจากการไม
ปฏิพ.ศ.
บัติตามเงื
เชน เงื่อพ.ศ.
นไขของกรมธรรม
ประกัน.น
ประกันภัยหนึ่งปไว ระหว
นที่ 1 มกราคม
2560่อนไขของสั
เวลา 16.30ญญาประกั
น. ถึงวันนทีภั่ 1ยมกราคม
2561 เวลา 16.30
อัหลัคคีงจากวั
ภัย สํนาทีหรั่ 1บมกราคม
ที่อยูอาศัยพ.ศ.
กําหนดไว
ภายใต16.30
ขอ 6.น. เงืเป่อนนไขทั
ขอทีม่ ครองตามกรมธรรม
6.13 การระงับไปแห
งสัญนภัญาประกั
วา
2561 เวลา
ตนไป่วไป
ความคุ
ประกั
ยนั้นก็สนิ้นภัสุดยลง
“ความคุ
เปนตน มครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ
6.13
เอาประกันภัยปไมฏิชบําัตระเบี
้ยประกั
นภัย เมืญ่อญาประกั
พนกําหนด
วันเริ่มตนระยะเวลาเอา
2) สิ้นผูผลจากการไม
ิตามเงื
่อนไขของสั
นภัย60 เชวันนนัเงืบ่อแตนไขของกรมธรรม
ประกัน
ประกั
นภัยภสิ้นายใต
ผลนัขบอแต6.วันเงืที่อ่คนไขทั
รบกํา่วหนดระยะเวลาดั
กลาว” บเปไปแห
นตน งสัญญาประกันภัยวา
อัคคีภนัยภัสํยาโดยให
หรับทีก่อรมธรรม
ยูอาศัย ปกํระกั
าหนดไว
ไป ขอที่ 6.13 งการระงั
3) สิ้นผลเมื
่อสวนนได
เสียบของผู
หมดสิ
“ความคุมครองตามกรมธรรม
ประกั
ภัยฉบั
นี้ เปเนอาประกั
อันระงับนสิภั้นยไปทั
นที้นไป
เมื่อเวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกั6.13
นภัยเสีผูเยอาประกั
กอน หรืนอภัเปยไม
นผลของพิ
ัยกรรม
ติแห60
งกฎหมาย
ประกันภัย
ชําระเบี้ยนประกั
นภัหรื
ย เมือบทบั
่อพนกํญาญัหนด
วันนับแตเชวนันเริกรมธรรม
่มตนระยะเวลาเอา
ความเสี
ยทรัพกยรมธรรม
สิน หมวดที
อที่ 9. การระงังบกลไปแห
นภัยวา “ความ
ประกั
นภั่ยยงภัโดยให
ประกั่ 1นภัเงืย่อสินไขทั
้นผลนั่วบไปแตกํวาันหนดไว
ที่ครบกํในข
าหนดระยะเวลาดั
าว” งเปสัญ
นตญาประกั
น
คุมครองตามกรมธรรม
นภัย่อฉบั
นี้เปเสีนยอัของผู
นระงัเอาประกั
บไปทันทีนภัเมืย่อหมดสิ้นไป เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
3)ปสิระกั
้นผลเมื
สวบนได
่เอาประกั
นภัยไวไนดเัยปลี
่ยนมืหรื
อไปจากผู
นภัยโดยวิเชธนีอื่นกรมธรรม
นอกจากทางพิ
อักษรจากผูรับประกั9.4
นภัยทรัเสีพยยกสอินนทีหรื
อเปนผลของพิ
กรรม
อบทบัญเญัอาประกั
ติแหงกฎหมาย
ประกันนภััยยกรรม
ิแหงกฎหมาย”
ความเสีหรื่ยองภัโดยบทบั
ยทรัพยญสินญัตหมวดที
่ 1 เงื่อนไขทั่วไป กําหนดไวในขอที่ 9. การระงับไปแหงสัญญาประกันภัยวา “ความ
โดยที
่
ย

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

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

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

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

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

อายุ
ค
วามนั
้นแบงออกเปทนานห
2 กรณี
“ในการเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน
ามมิใดัหงฟนีอ้ งคดีเมื่อพนกําหนดเวลาสองปนับแตวันวินาศภัย
3.1
กรณี
เรียใกให
ไหมทดแทน
นวินาศภัยนับซึแต
่งใหวคันวามคุ
อวัตใชถุ
ในการเรี
ยกให
ชหรืชอดใช
ใหคคืนาเบีสิ้ยนประกั
นภัย ทาเป
นหนากรณี
มมิใหเฉพาะการประกั
ฟองคดีเมื่อพนเวลาสองป
ซึ่งสิทมธิครองต
จะเรียกให
ทีหรื่เอาประกั
นภัย นอัภันยเปถึนงกํทรั
พยสินที่ระบุเอาประกันภัยไว หรือความรับผิดกฎหมายของผูเอาประกันภัย หากผูเอา
อคืนเบี้ยประกั
าหนด”
ประกันภัจะเห็
ย หรืนอไดผูรวับา ประโยชน
อบุงออกเป
คคลภายนอกผู
อายุความนัหรื
้นแบ
น 2 กรณีเสีดัยงนีหาย
้ แลวแตกรณี ฟองคดีใหผูรับประกั นภัยรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทน
บความเสี
่เกิดขึ้นตามกรมธรรม
ประกันภัย ผูเอาประกั
ผูรับประโยชน
3.1 กรณีสํเรีายหรักให
ชดใชคายสิหายที
นไหมทดแทน
เปนกรณีเฉพาะการประกั
นวินาศภันยภัซึย่งหรื
ใหคอวามคุ
มครองตอหรื
วัตอถุ
คลภายนอกผู
ฟอเงคดี
ภายในกํ
วันที่เกิดความเสี
ยหาย นภัย หากผูเอา
ทีบุ่คเอาประกั
นภัย เสีอัยนหายนั
เปนทรั้น พจํยาตสอินงยื
ที่ร่นะบุ
อาประกั
นภัยาหนดเวลาสองป
ไว หรือความรับนับผิแต
ดกฎหมายของผู
เอาประกั
ยกใหชําระเบี
นภัย หรือใหเคสีืนยเบี
้ยประกั
ประกันภั3.2
ย หรืกรณี
อผูรัเบรีประโยชน
หรื้ยอประกั
บุคคลภายนอกผู
หาย
แลวนแตภัยกรณี ฟองคดีใหผูรับประกั นภัยรับผิดชดใช
3.2.1สํากรณี
เรียกใหชยําหายที
ระเบี้ย่เกิประกั
นภัย เกิดขึ้นเนืป่อระกั
งจากผู
นภัยไม
ญาประกันหรืภัอย
คาสินไหมทดแทน
หรับความเสี
ดขึ้นตามกรมธรรม
นภัเยอาประกั
ผูเอาประกั
นภัปยฏิบหรืัติตอามสั
ผูรับญประโยชน
ในการชํ
าระเบี้ยประกั
นภัย้นผูรจํับาตประกั
จึงมาฟ
องคดีาใหหนดเวลาสองป
ผูเอาประกันภันยับปฏิแตบวัตันิตทีามสั
ญาดังกล
าว โดยมีกําหนดเวลา
บุคคลภายนอกผู
เสียหายนั
องยื่นนฟภัอยงคดี
ภายในกํ
่เกิดญความเสี
ยหาย
ภายในสองป
แตวเันรียทีกให
่มีสิทชธิําเรีระเบี
ยกให้ยประกั
ชําระเบี
ภัยคืนเบี้ยประกันภัย
3.2นับกรณี
นภั้ยยประกั
หรือนให
3.2.1 กรณีเรียกใหชําระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจากผูเอาประกันภัยไมปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย
วอย้ยาประกั
งที่ 2.29
พากษาศาลฎี
กา เรืองคดี
่อง ใอายุ
ความคดีนเรีภัยยกรปฏิอบงให
ูเอาประกั
ด เปกนําหนดเวลา
คดีที่ผูรับ
ในการชําตัระเบี
นภัย ผูคํราับพิประกั
นภัยจึงมาฟ
หผูเอาประกั
ัติตผามสั
ญญาดันงภักลยารัวบผิโดยมี
ประกันภัย เปนนับโจทก
ผูเอาประกั
ภายในสองป
แตวันฟทีอ่มงเรี
ีสิทยธิกรเรีอยงจํ
กใหาเลย
ชําระเบี
้ยประกันนภัภัยย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกั
เริ่มตนคํวัานพิทีพ่ 31
กรกฎาคมกา2539
าเลยไม
ไดนําสืเรีบยโตกรแอยงให
งเปผนูเอย
างอื่น นดังภันัย้นรับโจทก
จึงนมีคดี
สิททธิี่ผูรับ
ตัวอยานงทีภัย่ 2.29
ากษาศาลฎี
เรื่อง จํอายุ
ความคดี
อาประกั
ผิด เป
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหชําระคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2548 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยนําสืบวา มีการทําสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตนวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จําเลยไมไดนําสืบโตแยงเปนอยางอื่น ดังนั้น โจทกจึงมีสิทธิ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ฟองเรียกเงินคาเบี้ยประกันภัยจากจําเลยผูเอาประกันภัย ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตมีการทํา
สัญญาประกันภัย
กรณีนเรีภัยยกให
คืนาเบีเลยผู
้ยประกั
นภัย เกินดภัขึย้นเมืภายในกํ
่อผูเอาประกั
นภัยไดชําระเบี้ยเประกั
ญญาา
ฟองเรียกเงินค3.2.2
าเบี้ยประกั
จากจํ
เอาประกั
าหนดระยะเวลาไม
กิน 2นภัปยนไปแล
ับแตวมีกสัารทํ
ประกั
นภัยมีอนันภัสิย้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาประกั
ประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยสวนตาง สําหรับระยะเวลาที่มิไดคุมครองตอ แตผูรับประกันภัย
มิไดปฏิบัติใหเป3.2.2
นไปตามนั
อาประกั
ยจําตนอภังยืย่นเกิฟดอขึงคดี
าหนดเวลาสองป
นับ้ยแต
วันทีน่มภัีสยิทไปแล
ธิเรียวกคืสันญเบีญา้ย
กรณี้นเรีผูยเกให
คืนเบีน้ยภัประกั
้นเมืภ่อายในกํ
ผูเอาประกั
นภัยไดชําระเบี
ประกั
ประกั
ประกันนภัภัยยนัมีอ้นันดสิวย้นสุดลงไปดวยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือดวยขอสัญญาดังที่กลาวไวในหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา
งดวยประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
บัญญัต่มิวิไาดค“สิ
ทธิเรียอกรแต
องใดๆ
ถามิไนดภัใชย
ประกันภัย ซึ่งผูเนืรับ่อประกั
นภัยมีหนาที่คืนเบี้ยประกั
นภัยสวชนตย ามาตรา
ง สําหรั193/9
บระยะเวลาที
ุมครองต
ผูรับประกั
บัมิไงดคัปบฏิภายในระยะเวลาที
าหนดสิ
เปนภอันายในกํ
ขาดอายุ
ความ” และมาตรา
บัติใหเปนไปตามนั่ก้นฎหมายกํ
ผูเอาประกั
นภัยทจํธิาเรีตยอกร
งยือ่นงนั
ฟอ้นงคดี
าหนดเวลาสองป
นับแต193/10
วันที่มีสิทก็ธิบเรีัญยญักคืตินอีกเบีว้ยา
“สิทธินเรีภัยยกรนัอ้นงที
ประกั
ดว่ขยาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นได”
ดัง่อนังด
้น วผลทางกฎหมายหากเจ
้มิไดใชชสยิทธิมาตรา
ฟองรอ193/9
งตามอายุ
ฎหมายได
หนดเอาไว
เนื
ยประมวลกฎหมายแพางหนี
และพาณิ
บัญคญัวามที
ติวา ่ก“สิ
ทธิเรียกรกอํางใดๆ
ถามิไแดลใชว
้สามารถหยิบยกการขาดอายุ
ผิดนไดอันทํขาดอายุ
าใหผูเปคนวาม”
เจาหนีและมาตรา
้ตองเสียประโยชน
บัลูกงคัหนีบภายในระยะเวลาที
่กฎหมายกํคาวามมาปฏิ
หนดสิทธิเเรีสธความรั
ยกรองนั้นบเป
193/10ที่จก็ะพึ
บัญงญัไดตไิอปีกแต
วา
อย
า
งไรก็
ต
าม
กฎหมายยั
ง
บั
ญ
ญั
ต
ิ
ใ
ห
อ
ายุ
ค
วามสามารถสะดุ
ด
หยุ
ด
ลง
หรื
อ
สะดุ
ด
หยุ
ด
อยู

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

ว
มกั
บ
ผู

ร

อ
งขอที
่
1
ยื
่
น
คํ
า
ร
อ
งขอให
ฟ


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

า
เป
น
กรณี
ท
่
ี
ล
ู
ก
หนี
้
ไ
ด
ร
ั
บ
สภาพความรั
บ
ผิ
ด
ต
อ
เจ
า
หนี
แตลูกหนี้มิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนั้โกดยมี
งาน
หลั
ก
ฐานเป
น
หนั
ง
สื
อ
ซึ
ง
่
สิ
ท
ธิ
เ
รี
ย
กร
อ
งที
เ
่
กิ
ด
จากการที
่
ล
ู
ก
หนี
้
ร
ั
บ
สภาพความรั
บ
ผิ
ด
โดยมี
ห
ลั
ก
ฐานเป
น
หนั
ง
สื
อ
มี
ก
ํ
า
หนด
พิทักษทรัพย จึงลวงเลยกําหนดเวลา 2 ปแลว การที่ลูกหนี้รวมกับผูรองขอที่ 1 ยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้
อายุ
ความชื่อ2เจปานหนี
ับแต
วันที้ เป
่ไดนรับเจสภาพความผิ
ตามมาตรา
193/35
ดังนั้นทัเมื
บแต
บผิด
โดยระบุ
้รายนี
าหนี้รายหนึ่งดในจํ
านวนเจาหนี
้หลายราย
้งลู่อกนัหนี
้ไดวมันีหทีนั่ลงูสืกอหนีถึง้รเจับสภาพความรั
าหนี้ใหตรวจสอบ
ถึงวันทีน่เยัจนายอดตามที
หนี้ยื่นคําขอรั
บชําระหนีญ้ตชีอขเจองลู
าพนั
กงานพิ
พยนอกรณี
ยูภายในกํ
าหนดเวลา
2 ป สิทธิบเรีผิยดกรตออเจงของเจ
าหนี้
และยื
่ปรากฏในบั
กหนี
้ จึงถืทอักไดษวทารัเป
ที่ลูกหนี
้ไดรับสภาพความรั
าหนี้โดยมี
จึงยักงฐานเป
ไมขาดอายุ
หลั
นหนัคงสืวาม
อ ซึ่งสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ มีกําหนด
อายุความ 2 ปนับแตวันที่ไดรับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด
ถึงวันที่เจาหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูภายในกําหนดเวลา 2 ป สิทธิเรียกรองของเจาหนี้
จึงยังไมขาดอายุความ
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เรื่องที่ 2.6
รายการที่มีอยูในกรมธรรมประกันวินาศภัย
เรื่องที่ 2.6
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชยปมาตรา
รายการที
่มีอยูในกรมธรรม
ระกัน867วินวรรคสอง
าศภัยและวรรคสาม ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับ

ประกันภัยวา
“ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
กรมธรรม
ประกันภัย ตงอและพาณิ
งลงลายมืชอยชืมาตรา
่อของผูร867
ับประกั
นภัย และมี
รายการดังตอไดไปนี
้
ประมวลกฎหมายแพ
วรรคสอง
และวรรคสาม
กําหนดให
เปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัย(1)วา วัตถุที่เอาประกันภัย
(2) สภังยมอบกรมธรรม
ใดซึ่งผูรับประกั
นภัยนรัภับยเสีอั่ยนงมีเนื้อความตองตามสัญญานั้นแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
“ให
ประกั
(3) ราคาแห
งมูนลภัประกั
ภัย ถาหากได
กําหนดกั
นไว นภัย และมีรายการดังตอไปนี้
กรมธรรม
ประกั
ย ตอนงลงลายมื
อชื่อของผู
รับประกั
(4) วัจํตานวนเงิ
นซึ่งเอาประกั
(1)
ถุที่เอาประกั
นภัย นภัย
(5) ภัจํายนวนเบี
(2)
ใดซึ่งผูร้ยับประกั
ประกันนภัภัยยและวิ
รับเสีธ่ยีสงงเบี้ยประกันภัย
(6)
าหากสังญมูญาประกั
ําหนดเวลา
ตองลงเวลาเริ
่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย
(3) ถราคาแห
ลประกันนภัภัยยถมีากหากได
กําหนดกั
นไว
(7)
หรือยี่หนอซึของผู
รับประกั
(4) ชืจํา่อนวนเงิ
่งเอาประกั
นภัยนภัย
(8)
หรือยี่ห้ยอประกั
ของผูนเอาประกั
(5) ชืจํา่อนวนเบี
ภัย และวินธภัีสยงเบี้ยประกันภัย
(9)
ของผูรญับญาประกั
ประโยชนนภัถยามีจะพึ
งมี
(6) ชืถา่อหากสั
กําหนดเวลา
ตองลงเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดไวดวย
(10)
วั
น
ทํ
า
สั
ญ
ญาประกั
น
ภั
ย
(7) ชื่อหรือยี่หอของผูรับประกันภัย
(11) ชืสถานที
นที่ไเอาประกั
ดทํากรมธรรม
(8)
่อหรือยี่แ่หละวั
อของผู
นภัย ประกันภัย”
ดังนั้นชื่อเมืของผู
่อผูเรอาประกั
นภัยถไดาจะพึ
รับกรมธรรม
(9)
ับประโยชน
งมี ประกันภัยจากผูรับประกันภัยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองวา
ตรงตามที(10)
่ ไดตวักลงกั
ว ยวาจาในสั
นทําสันญดญาประกั
นภัยญญาประกันภั ยหรื อไม ถาไมถูกตองตรงกั นให รีบทักทวง และรองขอใหผูรั บ
ประกันภัย(11)
แกไขทั
นที ่และวันที่ไดทํากรมธรรมประกันภัย”
สถานที
รายการของกรมธรรม
ที่กฎหมายกํ
าหนดไว
ลวนเป
นสาระสํ
จะตองมีใหครบทุกขอกยกเว
ดังนั้น เมื่อผูเอาประกันปภัระกั
ยไดนรภัับยกรมธรรม
ประกั
นภัยจากผู
รับประกั
นภัยาคัแลญวที่ควรตรวจสอบความถู
ตองวนา
เพี
ยงบางข่ ไอดทีต่รกลงกั
ะบุวาน“ถ
หากไดกําหนดไว
” และนภั“ถยหรื
าจะพึ
่งอาจจะมี
แลวแต
กรณี ผทัูร้งั บนี้
ตรงตามที
ดวายวาจาในสั
ญญาประกั
อไมงมีถ”าเท
ไมาถนัูก้นตอซึงตรงกั
นใหหรื
รีบอทัไมกทมวีกง็ไดและร
องขอให
รายการดั
กลไาขทั
วแตนลทีะขอสามารถสรุปสาระสําคัญออกมาได ดังนี้
ประกันภัยงแก
1.1
วัตถุที่เอาประกันปภัระกั
ย คืนอภัวัยตทีถุ่กทฎหมายกํ
ี่ผูเอาประกัาหนดไว
นภัยมีสวลนได
ตามกฎหมายอยู
งภัยทีน่
รายการของกรมธรรม
วนเปเสีนยสาระสํ
าคัญที่จะต และได
องมีใหโอนความเสี
ครบทุกขอ ่ยยกเว
อาจจะเกิ
ตถุนวาั้นมาให
ผูรับประกั
นภัยรั”บและ
ความเสี
งภัยแทน
อาประกันหรืภัอยไม
นั้นมอาจเป
สิน สิทัท้งนีธิ้
เพียงบางขดอแกทีว่รัะบุ
“ถาหากได
กําหนดไว
“ถ่ยาจะพึ
งมี” เทซึา่งนัวั้นตถุซึท่งี่เอาจจะมี
ีก็ได แลนทรั
วแตพกยรณี
ผลประโยชน
ชีวอิตสามารถสรุ
รางกาย หรืปสาระสํ
อความรัาคับญผิดออกมาได
ตามกฎหมายก็
รายการดังกลารายได
วแตละข
ดังนี้ ได หากมีหลายรายการ ก็ขึ้นอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลื อกทํ1.1
า ทุ กวัรายการ
หรื อบางรายการก็
ะบุเเสีอาประกั
น ภั ย ไว เท และได
า นั้ น จึโงอนความเสี
จะเป น วั ต่ยถุงภั
ที่ เยอาที่
ตถุที่เอาประกั
นภัย คือ วัตถุทไ ดี่ผูเเฉพาะรายการที
อาประกันภัยมีสว่ รนได
ยตามกฎหมายอยู
ประกั
นภัยดแก
อันวจะได
ความคุ
ประกั
อาจจะเกิ
ัตถุนรั้นับมาให
ผูรมับครองตามกรมธรรม
ประกันภัยรับความเสี
่ยงภันภัยยแทน ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอาจเปนทรัพยสิน สิทธิ
ผลประโยชน รายได ชีวิต รางกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได หากมีหลายรายการ ก็ขึ้นอยูกับผูเอาประกันภัยที่
จะเลื อกทํ า ทุ ก รายการ หรื อบางรายการก็ ไ ด เฉพาะรายการที่ ระบุ เอาประกั น ภั ย ไว เท า นั้ น จึ ง จะเป น วั ต ถุ ที่ เอา
ประกันภัย อันจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
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ตัวอยางที่ 2.31 คําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2542 ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกัตันวภัอย
ยเทาางทีนั้น่ 2.31
ผูที่มีคคํวามสั
มพันธอยูกับกทรั
สิทเธิสียหรือันอผลประโยชน
รายได
ามีวินาศภั
าพิพากษาศาลฎี
า เรืพ่อยง หรื
สวอนได
อาจเอาประกันหรื
ภัยอได
เปนใดๆ
คดีทซึี่ผ่งูเถอาประกั
นภัย
เกิ
้นจะทํ
ใหผยูนกรั้นอตงจํองเสี
่ผูนั้นจะได
รับสามารถประมาณเป
นเงินไดแลว ผูนั้นยอมเปน
เปดนขึโจทก
ฟอางเรี
าเลยยหาย
ผูรับและความเสี
ประกันภัย ใหยรหายที
ับผิดตามสั
ญญาประกั
นภัย
ผูมีสวนไดคํเาสีพิยพทีากษาศาลฎี
่อาจเอาประกักาที
นภั่ ย359/2542
ได
ผูมีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิไดจํากัดเพียงเฉพาะผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่
เอาประกันภัยเทานั้น ผูที่มีความสัมพันธอยูกับทรัพย หรือสิทธิ หรือผลประโยชน หรือรายไดใดๆ ซึ่งถามีวินาศภัย
1.2าใหภัผยูนใดซึ
รับยประกั
ภัยรับเสี่ยง ยสามารถแบ
ออกไดรับเปสามารถประมาณเป
น 2 แบบ ดังนี้ นเงินไดแลว ผูนั้นยอมเปน
เกิดขึ้นจะทํ
ั้นต่งอผูงเสี
หาย นและความเสี
หายที่ผูนั้นงจะได
แบบระบุนภภััย ได
คือ เปนการระบุภัยที่คุมครองไวอยางชัดเจน หากภัยใดมิไดระบุเอาไว หรือปรากฏ
ผูมีสวนไดเสียที1.2.1
่อาจเอาประกั
อยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุ1.2
ใหความคุ
มครองเฉพาะไฟไหม
ดของแก
ตมเพืดั่องการอยู
ภัยใดซึ
่งผูรับประกันภัยรับฟเสีาผ่ยาง และการระเบิ
สามารถแบงออกได
เปนสหุ2งแบบ
นี้ อาศัย และทําแสงสวาง เปน
ภัยพื้นฐานไวเท1.2.1
านั้น หรื
อกรมธรรม
ภัยรถยนต
ครใจอยประเภทสองที
ครองเฉพาะภั
ยสูญหรืหาย
และ
แบบระบุ
ภัย คืปอระกั
เปนนการระบุ
ภัยทีภ่คาคสมั
ุมครองไว
างชัดเจน หากภั่คุมยใดมิ
ไดระบุเอาไว
อปรากฏ
ไฟไหม
านั้นนเปของกรมธรรม
นตน
อยู
ในขเอทยกเว
ประกันภัยก็จะมิไดรับความคุมครองแตอยางใด ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย
1.2.2
แบบสรรพภั
ย หรือฟความเสี
่ยงภัยทุกชนิดดของแก
ประกอบด
่คุมครองหลากหลาย
ทําใหมาักงเรีเปยนก
ทั่วไประบุใหความคุมครองเฉพาะไฟไหม
าผา และการระเบิ
สหุงตวมยภั
เพืย่อทีการอยู
อาศัย และทําแสงสว
มครองแบบสรรพภั
ย หรือปแบบความเสี
่ยงภัยภทุาคสมั
กชนิดครใจ
โดยจะระบุ
ภัยที่คุม่คครองเพี
ยงวา “ใหยคสูวามคุ
ภัเปยนพืความคุ
้นฐานไว
เทานั้น หรือกรมธรรม
ระกันภัยรถยนต
ประเภทสองที
ุมครองเฉพาะภั
ญหายมครอง
และ
อุบัติภัยเททุากนัอย้นาเป
งทีน่ไตมนไดอยูในขอยกเวน” ตัวอยางเชน กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน กรมธรรมประกันภัย
ไฟไหม
รถยนตภาคสมั1.2.2
ครใจประเภทหนึ
่ง เปยนหรื
ตนอความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบดวยภัยที่คุมครองหลากหลาย ทําใหมักเรียก
แบบสรรพภั
1.3มครองแบบสรรพภั
ราคาแหงมูลประกั
นภัอยแบบความเสี
ถาหากไดก่ยําหนดกั
ไว ดคําโดยจะระบุ
วา “ราคาแห
นภัย”งวนัา้น“ให
พจนานุ
กรมฉบั
เปนความคุ
ย หรื
งภัยทุกนชนิ
ภัยงทีมู่คลุมประกั
ครองเพี
ความคุ
มครองบ
ราชบั
ยสถาน
ความหมายคํ
วาน“มูกรมธรรม
ลประกันปภัระกั
ย” นหมายความถึ
ที่กําหนดในการเอา
อุบัติภณัยฑิทุกตอย
างที่ไมพ.ศ.
ไดอยู2554
ในขอให
ยกเว
น” ตัวอยาางเช
ภัยความเสี่ยงงภั“ราคาทรั
ยทรัพยสพินยกรมธรรม
ประกันภัย
ประกั
ย” ซึ่งคมิรใจประเภทหนึ
ใชหมายความถึ่งงเป
ราคาทรั
รถยนตนภภัาคสมั
นตน พยสินที่เอาประกันภัยทั่วไป แตหมายถึง ราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยซึ่ง
กําหนดไว1.3
เปนพิราคาแห
เศษ งมูลประกันภัย ถาหากไดกําหนดกันไว คําวา “ราคาแหงมูลประกันภัย” นั้น พจนานุกรมฉบับ
่กฎหมายใช
คําวา ให
“ราคาแห
งมูลประกั
ภัยลประกั
ถาหากได
นไว” ทํางให“ราคาทรั
คิดไปวาพการประกั
นภัยทุกชนิด
ราชบัณฑิการที
ตยสถาน
พ.ศ. 2554
ความหมายคํ
าวาน“มู
นภัยก”ําหนดกั
หมายความถึ
ยที่กําหนดในการเอา
จะกํ
มู ลประกั นงภัราคาทรั
ยกั น ไวพหยรื อสินไมทีก่เอาประกั
็ ไ ด ถ า หากกํ
ก็ต องระบุ
ล งไวพใ นกรมธรรม
ป ระกั
ประกัานหนดราคาแห
ภัย” ซึ่งมิใชหงมายความถึ
นภัยาทัหนดกั
่วไป แตน ไว
หมายถึ
ง ราคาทรั
ยสินที่เอาประกั
นภันยภัซึย่ง
แต
ความจริเปงนแลพิวเศษ
หาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไมสามารถ
กําหนดไว
ตีราคาชีวการที
ิตคนได
ทรัพยสคินําทีวา่จะสามารถกํ
มูลประกั
นภัยกันนไวไว” ได
พยาสินการประกั
บางประเภทเท
่กฎหมายใช
“ราคาแหงมูาลหนดราคาแห
ประกันภัย ถางหากได
กําหนดกั
ทําแใหกคทรั
ิดไปว
นภัยทุกาชนินั้นด
ยกตั
างเชน ศิลปวัง มูตลถุประกั
โบราณวั
่ทรัพายหนดกั
สินเหลนาไว
นี้เกป็ ตน อทรังระบุ
พยสลินงไว
ที่ไมใ นกรมธรรม
อาจจะตีราคาตามปกติ
จะกํวาอย
หนดราคาแห
น ภัตยถุกั นภาพเขี
ไว หรืยอนต
ไมากงๆ
็ ไ ด โดยที
ถ า หากกํ
ป ระกั น ภั ย
ในตลาดทั
ว
่
ไปได
และเป
น
ทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ที
ม
่
ม
ี
ล
ู
ค
า
ทางจิ
ต
ใจมากกว
า
มู
ล
ค
า
ประโยชน
ใ
นการใช
ส
อยทรั
พ
ย
ส
ิ
น
นั
้
น
ทั
้งยัสงามารถ
เปนสิ่ง
แตความจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม รายการนี้ใชเฉพาะการประกันวินาศภัยเทานั้น เพราะการประกันชีวิตจะไม
ทีตีร่ไมาคาชี
อาจทํวิตาเที
ยม หรื
ได หรืออาจเป
นทรัพยสินงจํมูาพวกเอกสารสํ
กฎหมาย
แพทย นักประพัานัน้นธ
คนได
ทรัอพทํยาสขึิน้ ทีใหม
่จะสามารถกํ
าหนดราคาแห
ลประกันภัยกัานคัไวญของนั
ไดแกกทรั
พยสินบางประเภทเท
สถาปนิ
ช านงภาพ
เป นตถุต นภาพเขี
ซึ่ ง อาจจะไม
ี มู ล ค่ทารัในตั
น เองมากนั
ย หายมากตามมา
ยกตัวอยกางเช
ศิลปวัธนาคาร
ตถุ โบราณวั
ยนตางๆ มโดยที
พยสวินมัเหล
านี้เปนทรักพแต
ยสจินะมี
ที่ไมผอลเสี
าจจะตี
ราคาตามปกติ
ถาทรัพยส่วินไปได
นั้นถูและเป
กทําลายไป
สินเหล
านี้จึงจําตามูอลงจะมี
การกําหนดราคาแห
งมูลพประกั
ในตลาดทั
นทรัพฉะนั
ยสินที้น่มทรั
ีมูลพคยาทางจิ
ตใจมากกว
คาประโยชน
ในการใชสอยทรั
ยสินนัน้นภัยทัไว้งยัขณะทํ
งเปนสิา่ง
เนื่องจากถ
าหากมิ
ดกอําอาจเป
หนดราคาแห
นภัยกันเอาไว
่อเกิกดกฎหมาย
ความเสียหายขึ
ยอมเปนนธ
ทีสัญ่ไมญาประกั
อาจทําเทีนยภัมย หรื
ทําขึ้นใหม
ได ไหรื
นทรัพยงสมูินลจํประกั
าพวกเอกสารสํ
าคัญเมื
ของนั
แพทย้นมา
นักประพั
การยากลํก าชบากที
่จะพิธนาคาร
สูจนวา ทรั
มีราคาที่ถมูกี มตู ลอคงแท
จริวงมัเทนาเองมากนั
ใด พรอมกัก บแต
กําจหนดหลั
การคํานวณ
สถาปนิ
า งภาพ
เป นพตยนสินซึนั่ ง้นอาจจะไม
า ในตั
ะมี ผ ลเสีกเกณฑ
ย หายมากตามมา
คถาสิทรันไหมทดแทนว
ชดใชฉะนั
กัน้นดวทรั
ยมูพลยคสาอะไร
องกักบารกํ
การกําหนดราคาแห
าหนดราคามูลงประกั
นภัยนดภัวยไว ขณะทํา
พยสินนั้นถูกทํา าจะให
ลายไป
ินเหลเพื
านี่อ้จใหึงจํสาอดคล
ตองจะมี
มูลประกั
สัญญาประกันภัย เนื่องจากถาหากมิไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยกันเอาไว เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ยอมเปน
การยากลําบากที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นมีราคาที่ถูกตองแทจริงเทาใด พรอมกับกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ
คาสินไหมทดแทนวา จะใหชดใชกันดวยมูลคาอะไร เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดราคามูลประกันภัยดวย
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นอกจากนี้ การกําหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใชกับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล เนื่องดวย
สินคาที่คุมครองภายใตวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป
เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือราคาสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจ
รวมถึง คานอกจากนี
ระวางขนส้ การกํ
ง และค
าใชจายอื่นลๆประกั
แลวแต
วย (คํากพิับพการประกั
ากษาศาลฎี
่ 4449/2541)
าหนดราคามู
นภักยรณียังดอาจใช
นภักยาที
การขนส
งสินคาทางทะเล เนื่องดวย
ประกัวิธนีกภัารเฉพาะของการประกั
ยที่กําหนดราคาแหงมูลนประกั
นภัยไวบนขนั้น มีความหมายเช
นเดียวกับกรมธรรม
ประกั
สินคาที่คกรมธรรม
ุมครองภายใต
ภัยในการรั
วามแตกตางจากการประกั
นวินาศภั
ยทัน่วภัไปย
แบบกําหนดมูลคงมูาล(Valued
หรือ Agreed
ในพจนานุ
กรมศั
พทประกันภัาสิยนฉบั
ฑิตยยสภา
เพราะราคาแห
ประกันภัPolicy
ย หรือราคาส
วนไดเสีValue
ย ไมใชPolicy)
หมายความเพี
ยงแต
เฉพาะราคาค
คาบเทราชบั
านั้นณแต
ังอาจ
(2560,ง คาน.ระวางขนส
302) ซึง่งให
ความหมายว
่งซึ่งผูเกอาประกั
นภัยตกลงลวงหนาวาจํานวน
รวมถึ
และค
าใชจายอื่นาๆ“กรมธรรม
แลวแตกรณีปดระกั
วยน(คํภัายพิแบบหนึ
พากษาศาลฎี
าที่ 4449/2541)
เงินเอาประกั
นภัยทีป่ระบุ
คือ มูลคางของทรั
พยนสินภัทียไว
่เอาประกั
ภัย ในกรณีเนกิเดีดความเสี
ยหายสิ้นปเชิระกั
ง” นและ
กรมธรรม
ระกัไวนในกรมธรรม
ภัยที่กําหนดราคาแห
มูลประกั
นั้น มีคนวามหมายเช
ยวกับกรมธรรม
ภัย
อํานวยาหนดมู
สุภเวชย
52) ก็หรื
ใหอความหมายไว
ทํานองเดี
นคือ กรมธรรม
ําหนดมู
ะตอง
แบบกํ
ลคา(2551,
(Valuedน.Policy
Agreed Value
Policy)ยวกัในพจนานุ
กรมศัพปทระกั
ประกันนภัภัยทีย ่กฉบั
บราชบัลคณาฑิทีต่จยสภา
ชดใชกันไวน.ลว302)
งหนา ซึเมื่งให
่อมีคกวามหมายว
ารตกลงกันาไว“กรมธรรม
เปนจํานวนเท
าใดนภัก็ใยหแบบหนึ
ระบุลงไว
หลักฐานในกรมธรรม
ระกัานวภัายจําถนวน
าใน
(2560,
ประกั
่งซึเ่งปผูนเอาประกั
นภัยตกลงลวปงหน
างระยะเวลาเอาประกั
นภัย ทรัพคืยอสินมูทีล่เคอาประกั
ความเสีนยภัหายสิ
้นเชิงเกิหรืดความเสี
อสูญสิ้นยไปหายสิ
ผูรับ้นประกั
ภัย
เงิระหว
นเอาประกั
นภัยที่ระบุไวในกรมธรรม
าของทรันพภัยยสได
ินทีร่เับอาประกั
ย ในกรณี
เชิง” นและ
คาสิสุนภไหมทดแทนให
ลคก็าทีให่ตคกลงกั
นไวนั้น ทํานองเดียวกันคือ กรมธรรมประกันภัยที่กําหนดมูลคาที่จะตอง
อํจะใช
านวย
เวชย (2551, ตน.ามมู52)
วามหมายไว
สํ าลหรั
บ ทรัา พเมืย่อสมีิ นกทีารตกลงกั
่ อ าจตี ร าคาตามท
งตลาดได
สิ่ ง ปลู
ง รถยนต
สต็ อ กสิ น ปค าระกัเฟอร
ชดใชกันไว
วงหน
นไวเปนจําอนวนเท
าใด ก็เชใหนระบุ
ลงไวกเสร
ปนาหลั
กฐานในกรมธรรม
นภัยนิ เถจอร
าใน
เครื
่
อ
งตกแต
ง
เป
น
ต
น
ทรั
พ
ย
ส
ิ
น
เหล
า
นี
้
จ
ะไม
ม
ี
ก
ารกํ
า
หนดราคาแห
ง
มู
ล
ประกั
น
ภั
ย
ไว
เพราะเมื
่
อ
เกิ
ด
ความเสี
ย
หายขึ
ระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไดรับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผูรับประกันภั้นย
ประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิ
877นก็ไวบนัญั้นญัติใหชดใชกันตามความเสียหายที่แทจริง แตอยางสูงสุดไมเกินกวา
จะใช
คาสินไหมทดแทนให
ตามมูชยลคมาตรา
าที่ตกลงกั
จํานวนเงิสํนาทีหรั
่เอาประกั
่องดรวาคาตามท
ยสามารถประเมิ
นราคาความเสี
หายได
และหากจะให
งมูล
บ ทรั พนยภัสยิ นไวที่ อเนืาจตี
อ งตลาดได
เช น สิ่ งยปลู
ก สรทาั่วงไปรถยนต
สต็ อ กสิกนําหนดราคาแห
ค า เฟอร นิ เ จอร
ประกั
นภัยเอาไว
ติใานมาตรา
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1.5 จํานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีสงเบี้ยประกันภัย คือ จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระใหแก
ผูรับประกันภัย เพื่อตอบแทนการรับเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย สวนวิธีสงเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ขอกําหนดที่จะให
ผูเอาประกัน ภัยชําระเบี้ย ประกันภัยทั้ งหมดโดยทัน ที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือตามแตจะตกลงกั น
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ก็ได แตถาผูเอาประกันภัยประสงคจะโอนสิทธิในการที่จะรับชําระคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินดังกลาวใหแก
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และปราบปรามการฟอกเงิ
น พ.ศ. 2542 (ปปง.) (66) พระราชบัญญัติปองกันและ
นภัยไทย.
นทางการเงินแกการกอการรชายา NLU502:
พ.ศ. 2556การดํ
(ปกร.)
บคนเมืนวิ่อน16
2560,่
อธิวัฒน ศุปราบปรามการสนั
ภสวัสดิ์วัชร. (2553).บสนุ
เอกสารประกอบการบรรยายวิ
าเนิ(17).
นธุรกิจสืประกั
าศภัพฤษภาคม
ยและกฎหมายที
จาก
เกี่ยวขhttps://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_971.pptx
อง. สถาบันประกันภัยไทย.
.
หลั
ก
วิธีการญญัและเงื
ดใหมีการฝกอบรมเกี
วกับ2542
การปอ(ปปง.)
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และการ
อรัญ ศรีวองไทย.เกณฑ
พระราชบั
ติปอ่องกันไขในการจั
นและปราบปรามการฟอกเงิ
น ่ยพ.ศ.
(66) พระราชบัญญัติปอนงกั
นและ
ปปราบปรามการสนั
องกันและปราบปรามการสนั
บ
สนุ
น
ทางการเงิ
น
แก
ก
ารก
อ
การร
า
ยให
แ
ก
ผ

ู
ม
ี
ห
น
า
ที
่
ร
ายงานตามมาตรา
13
พ.ศ.
2559.
บสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 (ปกร.) (17). สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560,
สืบคนhttps://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_971.pptx
เมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561, จาก https://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_1001.pdf
จาก
. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใหแกผูมีหนาที่รายงานตามมาตรา 13 พ.ศ. 2559.
สืบคนเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2561, จาก https://www.tgia.org/upload/file_group/15/download_1001.pdf
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บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล นว.
1บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล นว.1
นว.
1

เรื่องที่
เรื่องที่ 3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล

(2
(2 ชัชั่ว่วโมง)
โมง)
(2 ชั่วโมง)

3.2
ภัยรถยนต์ภาคบันงภัคัยบรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
3.1 การประกั
ความรู้ทั่วนไปของการประกั
3.3
3.2 การประกั
การประกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์ภภาคสมั
าคบังคัคบรใจ
3.4
บัติเหตุภสาคสมั
่วนบุคคคล
3.3 การประกั
การประกันนภัภัยยอุรถยนต์
รใจ
3.5
ทาง
3.4 การประกั
การประกันนภัภัยยอุอุบบัตัติเิเหตุ
หตุกสารเดิ
่วนบุคนคล
3.6
3.5 การประกั
การประกันนภัภัยยสุอุขบภาพ
ัติเหตุการเดินทาง
3.7
3.6 การประกั
การประกันนภัภัยยไมโครอิ
สุขภาพ นชัวรันส์
3.7 การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์

แนวคิด
แนวคิด 1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง

ารับเสี่ยนงภัภัยยแทนผู
ยซึ่งอาจเป็นนความเสี
เจ้าของยผูหายจากการใช้
้ครอบครอง หรืรอถยนต์
ผู้มีส่วโดยบริ
นได้ส่วษนเสี
ยในรถยนต์
คันที่
1. เข้
การประกั
รถยนต์้เอาประกั
หมายถึนงภัการประกั
ัทประกั
นภัยตกลง
เอาประกั
น เพืยแทนผู
่ อ ความเสี
ย หายหรื
ญ หายของตั
ว รถยนต์
และ/หรื
บ ผิสด่วนเสี
ต่ อบุยในรถยนต์
คคลภายนอก
เข้ารับเสี่ยงภั
้เอาประกั
นภัยอซึ่งสูอาจเป็
นเจ้าของ
ผู้ครอบครอง
หรืออผูความรั
้มีส่วนได้
คันที่
อัเอาประกั
นเนื่องมาจากการใช้
รถยนต์
นั้น อสู ญ หายของตั ว รถยนต์ และ/หรือความรับ ผิ ด ต่ อบุ คคลภายนอก
น เพื่ อ ความเสี
ย หายหรื
เมื่อรถยนต์ได้รรับถยนต์
ความเสี
อันเนื่องมาจากการใช้
นั้นยหาย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ภาระทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น
ค่าใช้จ่าเมืยในการซ่
วรถทียหาย
่ได้รับหรื
ความเสี
สู่สภาพเดิมานค่
ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายในการจั
่อรถยนต์อได้มแซมตั
รับความเสี
อมีอุบยัตหายให้
ิเหตุเกิดกขึลั้นบภาระทางด้
ยต่างๆ ทีด่เกิหารถหรื
ดขึ้น เช่อน
อุค่ปาใช้
กรณ์
ทดแทนที่อสูมแซมตั
ญหาย ค่วารถที
รักษาพยาบาล
กรณีทกี่เลัป็บนสูฝ่่สาภาพเดิ
ยผิดทาให้
หาย ค่าใช้ดหารถหรื
จ่ายที่ต้ออง
จ่ายในการซ่
่ได้รับความเสีหรืยอหายให้
ม ค่ผาู้อใช้ื่นเสี
จ่ายยในการจั
รัอุบปผิกรณ์
ดชอบในการชดใช้
ต่อความเสี
ยหายที่เกิดหรืขึ้นอกรณี
แก่ผู้ทที่ไี่เด้ป็รนับฝ่ความเสี
ยหายตามกฎหมายทั
ทดแทนที่สูญหาย
ค่ารักษาพยาบาล
ายผิดทาให้
ผู้อื่นเสียหาย ค่าใช้้งจการชดใช้
่ายที่ต้อง
ค่รับาเสี
ย
หายต่
อ
ชี
ว
ิ
ต
ร่
า
งกาย
และอนามั
ย
และการชดใช้
ค
่
า
เสี
ย
หายในการซ่
อ
มแซมทรั
พ
ย์
ส
ิ
น
ของผู
้อื่น
ผิดชอบในการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายทั้งการชดใช้
ทีค่า่ได้เสีรยับหายต่
ความเสีอชียวหาย
นภาระที
่ผู้ขับขี่ ผูย้คและการชดใช้
รอบครอง หรือคผู่า้เป็เสีนยเจ้หายในการซ่
าของจะต้องเป็
นผู้รับผิดพชอบเองทั
ิต ร่าเป็งกาย
และอนามั
อมแซมทรั
ย์สินของผู้งสิ้อ้นื่ น
แต่สาหรัยบหาย
รถทีเป็
่มีปนระกั
นภั่ผยู้ขไว้ับขีกลไกการท
างานของระบบประกั
นภัยจะเข้
ที่ได้รับความเสี
ภาระที
่ ผู้ครอบครอง
หรือผู้เป็นเจ้าของจะต้
องเป็านมาอ
ผู้รับานวยความสะดวก
ผิดชอบเองทั้งสิ้น
ทั้งให้การช่
ว
ยเหลื
อ
ผู
้
ท
าประกั
น
ภั
ย
ไว้
บริ
ษ
ั
ท
ประกั
น
ภั
ย
จะเข้
า
มาท
าหน้
า
ที
่
แ
ทนผู
้
เ
อาประกั
นภัยในการ
แต่สาหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการทางานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอานวยความสะดวก
รัทับ้งให้
ผิ ดกชอบความเสี
่ เกิดนขึภั้นยกัไว้บ รถที
รวมถึามาท
งการรั
บ ผิาดทีต่่ แอทนผู
ความเสี
ย หายของบุ
ค คล
ารช่วยเหลือยผูหายที
้ทาประกั
บริษ่ ทัทาประกั
ประกันนภัภัยยจะเข้
าหน้
้เอาประกั
นภัยในการ
ภายนอก
รับ ผิ ดชอบความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น กับ รถที่ ท าประกัน ภัยรวมถึงการรับ ผิ ดต่ อความเสีย หายของบุ ค คล
2. การประกั
ภายนอก น ภัย รถยนต์ภาคบังคับ เป็น การประกันภั ยรถยนต์ ตามกฎหมาย (พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครอง
้ ป ระสบภันยภัจากรถ
ถุ ป ระสงค์นเภัพืย่ อรถยนต์
คุ้ ม ครองและให้
ค วามช่
ว ยเหลื อญแก่ญัปตระชาชน
2. ผูการประกั
ย รถยนต์พ.ศ.
ภาคบั2535)
งคับ เป็มี วนั ตการประกั
ตามกฎหมาย
(พระราชบั
ิคุ้มครอง
ผูผู้ป้ ประสบภั
ด้รับความเสี
ีวิต ร่างกาย
ย โดยเป็
นผลจากการใช้
หรือ
ระสบภัยยจากรถ
จากรถที่ไพ.ศ.
2535)ยมีหายแก่
วั ต ถุ ปชระสงค์
เพื่ อ คุและอนามั
้ ม ครองและให้
ค วามช่
ว ยเหลื อ แก่รถยนต์
ป ระชาชน
เนื
งจากสิย่งทีจากรถ
่บรรทุกที่ไหรื
ดตั้งในรถยนต์
กประกั
นว่าผู้ปยระสบภั
กคน รจะได้
การอ
ผู้ป่อระสบภั
ด้รอับติความเสี
ยหายแก่เพืชีว่อิตเป็ร่นาหลั
งกาย
และอนามั
โดยเป็ยนจากรถทุ
ผลจากการใช้
ถยนต์รับหรื
ช่เนืว่อยเหลื
อค่่งทีาใช้
จ่ ายในการรั
้ที่ เสี ยชียวจากรถทุ
ิต และรวมถึ
ค่าทดแทน
งจากสิ
่บรรทุ
ก หรือติดกตัษาพยาบาล
้งในรถยนต์ เพืค่่อาใช้
เป็นจ่าหลัยในการจั
กประกันดว่การผู
าผู้ประสบภั
กคน งจะได้
รับการ
ช่วยเหลื อค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายในการจัด การผู้ที่ เสี ยชี วิต และรวมถึงค่าทดแทน
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ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ทาให้เกิดความเสียหาย
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ประสงค์ ทาประกันภัยสามารถเลือก
ประเภทความคุ้มครองได้ตามแบบที่กาหนดไว้โดยความสมัครใจ โดยสัญญาประกันภัยแบ่ง ความคุ้มครอง
ออกเป็น 5 ความคุ้มครอง คือ 1) การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรือความเสี ย หายของผู้ อื่ น หรือบุ ค คลภายนอกซึ่ งผู้ เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายไฟไหม้ 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์ เป็ นข้อตกลงเกี่ย วกับ การชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนเพื่ อความเสียหายของ
รถยนต์คันที่ทาประกันภัยไว้กับบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์
ที่ได้รับ ความเสี ยหาย และ 4) ความคุ้ม ครองความรับ ผิด ต่ อทรัพ ย์ สิน บุ คคลภายนอก และ 5) ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญ เสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทาให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ 2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ
การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยกรมธรรม์
ประกันภัยสุ ขภาพ แบ่ งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กรมธรรม์ป ระกัน ภัยสุขภาพส่วนบุ คคล
2) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม) และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
การประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่ง สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ร่วมกับภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยพัฒนาขึ้น
โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือประชาชน
เฉพาะกลุ่ม สามารถใช้ระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลได้
2. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้
3. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้
4. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้
5. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้
6. อธิบายการประกันภัยสุขภาพได้
7. อธิบายการประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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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
ทราบขอบเขตความหมายของการประกันภัยรถยนต์ ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจถึงเนื้อหา เงื่อนไข
ความคุ้มครอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ที่ปรากฏในสัญญาประกันภัย
ได้ดียิ่งขึ้น
1.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์
1) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยบริษั ท
ประกันภัยรถยนต์ตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรถยนต์ คัน ที่ เอาประกัน ภัย เพื่ อความเสี ย หายหรือสู ญ หายของตั วรถยนต์ หรือความรับ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น (สากล ธนสัตยาวิบูล, 2538)
2) การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจาก
การใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือ
เสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ (ได้แก่ ความเสียหาย บุบ สลาย หรือสู ญ หายของตัวรถยนต์) ความสูญ เสียหรือเสียหายที่
รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดย
บริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หรือหลักฐาน
ของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตาม
เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามอัตรา
ความเสี่ยงของตน (บุษรา อึ๊งภากรณ์, 2554)
3) การประกัน ภัยรถยนต์ เป็ น การประกัน วินาศภัยแขนงหนึ่งของการประกัน อุบั ติ เหตุ ให้ ค วาม
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ เช่น ความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
(ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2556)
1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์
2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ที่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้
3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ สามารถจาแนก
ความเสียหายได้ดังนี้
(1) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ทาประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเ หตุจากการใช้รถ
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเครื่องยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน
ความสูญญเสีเสียยหรื
หรืออเสีเสียยหายที
หายที่ผ่ผู้ขู้ขับับขีขี่ ่ ต้ผูอ้โดยสารในรถที
่ทาประกันภัยอต้บุอคงรัคลอื
บผิ่นดชอบตามกฎหมาย
(2) ความสู
งรับผิดชอบตามกฎหมายต่
ๆ ที่อยู่ภายนอกรถ
บุคคลอืบ่นผิๆดต่ทีอ่อความเสี
ยู่ภายนอกรถทั
่กระทยาต่และความรั
อชีวิต ร่างกาย
และความรั
ทัต่อ้งความรั
ยหายที้ง่กความรั
ระท�ำต่บอผิชีดวต่ิตอความเสี
ร่างกายยหายที
และอนามั
บผิดและอนามั
ที่กระท�ำต่ยอทรั
พย์สินให้บได้ผิรดับ
ที่กระทาต่
อทรัรวมถึ
พย์สินงให้
ด้รับ่นความเสี
ยหาย รวมถึ
งบุคคลอื่ท่น�ำประกั
ๆ ที่โดยสารอยู
่ทาประกันภัยนั้นด้วย
ความเสี
ยหาย
บุคไคลอื
ๆ ที่โดยสารอยู
่ภายในรถที
นภัยนั้นด้่ภวายในรถที
ย
1.3 การชดใช้ ค่าเสี ยหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญ เสี ยหรือความเสี ยหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย
1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ทาประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะดาเนินการจัดซ่อมแซม
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม
2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นซึ่งตามสัญญาประกันภัยใช้คาว่า “บุคคลภายนอก” การประกันภัย
รถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งค่ารักษาพยาบาล
ค่าทดแทนความเสียหายต่อชีวิต ค่าชดเชยอื่นๆ ตามกฎหมาย และยังให้การคุ้มครองค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิด
ความเสียหายและรวมถึงค่าเสียหายที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องชดเชยให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ด้วย
1.4 ประเภทของการประกั นภัยรถยนต์ จากความหมายและขอบเขตการประกั น ภัยรถยนต์ที่ กล่ าวถึง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันภัยที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงภัยของผู้ใช้รถได้ อย่างไรก็ตาม
ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต่อผู้ซื้อนั้น บริษัทประกันภัยต้องทาการศึกษา วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ซื้อที่จะทาประกันภัยให้มากที่สุด สาหรับประเทศไทย
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันต้องทาประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ
โดยให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์
ความรับผิด การประกันภัยรถยนต์ของประเทศไทยจึงแบ่งประเภทการประกันภัยรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกัน ภัย รถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภั ยรถยนต์ ภาคสมั ครใจนั้น มี ความแตกต่ างตั้งแต่
ชื่อเรียกของกรมธรรม์ประกันภัย ข้อกาหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ไปจนถึงขอบเขตการคุ้มครอง โดยชื่อเรียก
กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ .....” เช่น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
เป็ น ต้ น และส าหรับ ขอบเขตและเงื่ อนไขการให้ ความคุ้ ม ครองนั้ น การประกัน ภั ย รถยนต์ ภาคบั ง คับ ซึ่ ง เป็ น การ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายกาหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 กาหนดให้ เจ้าของรถ (ผู้ ซึ่ งมี กรรมสิ ท ธิ์ในรถหรือผู้ มีสิ ท ธิครอบครองรถตามสั ญ ญาเช่ าซื้อ และผู้ ที่ น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงกาหนดเงื่อนไขข้ อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นลาดับ แรกทั้ งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงิน ที่
กาหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น ” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่กาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจานวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
คลภายนอก”
ต่อไป แต่สาหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุ คคล
ภายนอก”
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ประเภทการประกันภัย
ชีวิต ร่างกาย และ
อนามัย
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้คุม้ ครอง
เฉพาะภัย
- ประเภท 2+ (สองพลัส)
- ประเภท 3+ (สามพลัส)


คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัย

บุคคลภายนอก
ส่วนที่เกินจาก
ความคุ้มครอง
การประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ

ความคุ้มครองหลัก
ทรัพย์สิน
รถยนต์คันเอาประกันภัย
บุคคลภายนอก
สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อ
(ทั้งคัน/บางส่วน)
รถยนต์
-








-


-







เฉพาะชนกับ
ยานพานะทางบก

หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุ คคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง
บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาคบังคับกาหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 3.1 นางทองก้อนเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เฉพาะกรมธรรม์
ป ระกั
ภั ย รถยนต์
ป ระเภท
ษั ท รุ่ปง โรจน์
ซึ่ ง มีนจ เอาประกั
านวนเงิ นนเอา
แต่ซซื้อื้ อไว้ไว้เฉพาะกรมธรรม์
ประกั
นภันยรถยนต์
ประเภท
3 กับ3บริกัษบัทบริ
รุ่งโรจน์
ระกันปภัระกั
ย จ�ำนกัภัดยซึ่งจมีากัจ�ำดนวนเงิ
ภัย
ประกัไว้นใภันตารางกรมธรรม์
ยระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ระกัน ภัไว้ยสรถยนต์
ไว้สาหรับบผิความรั
อชีวิตหรืร่าองกาย
ยบุ ค คล
ระบุ
ป ระกันภัยปรถยนต์
�ำหรับความรั
ดต่อชีวบิตผิร่ดาต่งกาย
อนามัหรื
ยบุอคอนามั
คล ภายนอก
เฉพาะส่
นวงเงิวนนเกิ
สูงนสุดวงเงิ
ตามนสูพ.ร.บ.
นวนไม่จเกิานวนไม่
น 1,000,000
บาทต่อคน
และไม่
น 10,000,000
บาทต่อบาท
ครั้ง
ภายนอกวนเกิ
เฉพาะส่
งสุดตามจ�ำพ.ร.บ.
เกิน 1,000,000
บาทต่
อคนเกิและไม่
เกิน 10,000,000
ความรั
ผิดต่อความเสี
หายทรัยพหายทรั
ย์สินบุคพคลภายนอก
จ�ำนวนไม่จเานวนไม่
กิน 5,000,000
บาทต่อครั
้ง โดยไม่
ื้อภัยเพิซ่มื้อเติภัมย
ต่อครั้งบความรั
บผิดต่อยความเสี
ย์สินบุคคลภายนอก
เกิน 5,000,000
บาทต่
อครั้งซโดยไม่
ตามเอกสารแนบท้
ายของกรมธรรม์
ประกันภัปยระกั
รถยนต์
ับบริษัทกรุับ่งบริ
โรจน์
นภัปยระกั
จ�ำกันดภัย จากัด
เพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้
ายของกรมธรรม์
นภัยกรถยนต์
ษัทปรุระกั
่งโรจน์
วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่า ทาให้นายสมหวัง ซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จานวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนเงินดังนี้
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้)
 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ได้รับการคุ้มครอง)

จานวนเงิน 80,000 บาท

จานวนเงิน 100,000 – 80,000
= 20,000 บาท

บริษษัทัทรุรุ่ง่งโรจน์
โรจน์ปประกั
ระกันนภัภัย ยจ�จำากั
ประกันนภัภัยยกรมธรรม์
กรมธรรม์ปประกั
ระกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์ปประเภท
ระเภท 3 จะต้
กัดด ผูผู้ร้รับับประกั
จะต้อองรังรับบผิผิดดจ่าย
ค่าเสียหายแก่นายสมหวั
นวน 20,000
นค่าารัรักกษาพยาบาลล
ษาพยาบาลล�าดั
ำดับแรกจ
แรกจ�านวน
ำนวน
ายสมหวังงผูผู้โ้โดยสารในรถที
ดยสารในรถที่ไ่ได้ด้รรับับบาดเจ็
บาดเจ็บบจ�จำานวน
20,000 บาท ส่ส่ววนค่
80,000 บาทนั้น นางทองก้
นางทองก้ออนผู
นผู้ข้ขับับขีขี่ซ่ซึ่งึ่งเป็เป็นนฝ่ฝ่ายประมาทขั
ายประมาทขั
บรถยนต์
องเป็
ผิดชอบเอง
เนื่ อ งจาก
บรถยนต์
พลิพกลิคว่กคว�
าต้่ำอต้งเป็
นผู้รนับผูผิ้รดับชอบเอง
เนื่องจากนาง
นางทองก้
ซื้อกรมธรรม์
ประกั
คุ้มครองผู
้ประสบภั
ยจากรถไว้
(รายละเอี
กษาได้
จากเรื
ทองก้อนไม่อนไม่
ได้ซไื้อด้กรมธรรม์
ประกั
นภัยนคุภั้มยครองผู
้ประสบภั
ยจากรถไว้
(รายละเอี
ยดศึยกดศึ
ษาได้
จากเรื
่องที่อ่ งที
3.2)่ 3.2)

2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอื้อออ�านวยให้
ำนวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกัน ภัยส่ส่ววนบุ
นบุคคคลที
คลที่ ใ่ ให้ห้คความคุ
วามคุ้ม้ มครองเกี
ครองเกี
่ ย วกั
า งกายและอนามั
และอนามั
ย ของผู
้ เ อาประกั
่ งผู้
่ย วกั
บ ชีบวชีิตวิ ตร่าร่งกาย
ย ของผู
้ เอาประกั
น ภัยน ภัซึย่งผูซึ้เอา
เอาประกั
ภัยคให้วามส
ความส�
บแรกและยั
และยั
รูปแบบ
อก�ำหนด
เงื่อนไขที
ผู้เอาประกั
ภัยสามารถา
ประกันภันยให้
าคัญำคัเป็ญนเป็อันอัดันบดัแรก
งมีรงูปมีแบบ
ข้อกข้าหนด
เงื่อนไขที
่ไม่ซ่ไับม่ซซ้ับอนซ้อผูน้เอาประกั
นภันยสามารถท
ท�ความเข้
ำความเข้
าใจได้
จ�ำนวนเงิ
นเอาประกันภันภัยไม่
ยไม่สูสงมาก
ูงมากและเบี
และเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยก็ก็ไไม่ม่สสูงูงเช่เช่นนกักันน ผูผู้เ้เอาประกั
อาประกันนภัภัยยสามารถ
าใจได้
ง่างย่ายจานวนเงิ
นเอาประกั
ตัดสินใจซื
ใจซื้อ้อได้
ได้ออย่ย่าางรวดเร็
งรวดเร็วว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกัน ภัยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย
ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึ งทาให้ การประกันภั ยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป
กอปรกับรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความสาคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
จึงได้นาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย
200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอิน
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยสาหรับคนพิการ 300
การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้กาหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
3) การประกันภัยสุขภาพ
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน
พิการ 300
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
3. การประกันภัยสุขภาพ
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
สาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)
5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ
คนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)

ความคุ้มครอง

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ



เจ็บป่วย
-




-

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
คุ้มครองเฉพาะเวลา
เดินทาง
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง



-

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 3.2
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเกิดขึ้นตามเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ ดังนี้
“เนื่องจาก ปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจานวนมากขึ้ นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นจานวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คมุ้
กับความเสียหายที่ได้รับจริง และผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดาเนินคดี
ยาวนาน ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที
สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน และต้องการให้
ผู้ประสบภัยได้รับการรักษาเยียวยาหรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย จึงเริ่ม
ร่างกฎหมายประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงพาณิชย์ และก็
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กระทรวงพาณิชย์ได้
ให้กรมการประกันภัยนาร่างพระราชบัญญัติฯ จากร่างเดิมปรับปรุงแก้ไขใหม่นาเสนอคณะรัฐมนตรี และกอรปกั บมี
มี ผมู ้ีผเ สีู้เสียยชีชีววิ ติ ผู้บาดเจ็บ และรถยนต์เสียหายเป็นจานวนมาก คือ เหตุการณ์
เหตุการณ์ ในปี 2533 ที่เกิกิดดขึขึ้น้ นแล้ท� วำทให้าให้
รถแก๊สระเบิ ดบริเวณถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ เหตุ การณ์ นี้ เป็ น ส่วนส าคัญ ส่ วนหนึ่งที่ ผลักดั นให้ความพยายามในการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้เวลามานานประสบความสาเร็จ โดยกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 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
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่
ตราขึ้น โดยรัฐ บาล รายละเอี ย ดการคุ้ม ครอง สิ ท ธิ หน้ าที่ ของแต่ ล ะฝ่ ายระบุ ไว้เป็ น กฎหมาย ซึ่ งมี ความส าคั ญ ที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้
3.1 ผู้มีหน้าที่ทาประกันภัย
1) เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)
2) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)
3) เจ้าของรถซึ่งนารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
นางอ้ออยเป็
ยเป็นนผู้
ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนชาระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จากัด ซึ่งนางอ้
ำ� ระค่าาเช่า ซื้อรถยนต์ กรณี นี้นางอ้อยเป็นผู้มี หน้ าที่ จัดให้ มีการประกันความเสียหายตามพระราชบั ญญั ติคุ้มครอง
ชผูช้าระค่
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)
ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวนารถยนต์เข้ามาส่งของที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจานวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย
การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทาประกันภัยรถ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3.2 ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัย รถที่ต้องทาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก กฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ ท หาร ไม่ ว่ า รถดั งกล่ า วจะเดิ น ด้ ว ยกาลั ง เครื่อ งยนต์
กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น
ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้อง
ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายนามาบัญญัติไ ว้ในคานิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วนาไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้ น ไม่ ต้องจัด ให้ มี การประกัน ความเสีย หายนั้ น ก็เพื่ อให้ ผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ ท หารได้ รับ การคุ้ม ครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ป ระสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอื่นที่ใช้กาลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ตั ว อย่ า งที่ 3.4 นายสมชั
สมชายย ซื้ อ รถยนต์ ใหม่ ป้ า ยแดงจากศู น ย์ ร ถยนต์ วั น ที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อนามาใช้ในการทานา ก่อน
หน้านี้นายน้อยไม่เคยจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รถคันดังกล่าว
เป็นรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายชัยเจ้าของใหม่
ต้องจัดให้มีการประกันภัย
3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาประกันภัย
1) รถสาหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
2) รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกาหนด
3) รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ รถยนต์ทหาร
4) รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระของ
องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดทาประกันภัย
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระทาได้
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 ทาให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
แต่ตต่างฐานะ
่ า งฐานะคือนายเขี
ว ้ขับขี่ คือ ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่ก่อให้เกิด
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่
นายเขีย วผู
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ทาละเมิด
แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็ น ผู้ ขั บ ขี่ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตนเองหรือผู้ ป ระสบภั ย ที่ ถู ก ผู้ ขับ ขี่ ท าละเมิ ด แต่ ก ารได้ รับ การชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้กาหนดเงื่อนไขจานวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย
ที่เป็ น ผู้ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายกับ ผู้ป ระสบภัยที่ ได้ รับ ความเสีย หาย ซึ่งรายละเอีย ดจะได้ กล่ าวต่อไปในส่ วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 164

2/28/2563 BE 9:09 PM

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล

3-15

3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย
1) บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย
2) บริษั ท กลางคุ้ม ครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ จ ากัด รวมถึง สาขาบริษั ท ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้ รับ
ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่ 50,000 บาท ถึง
250,000 บาท
3.6 อัตราเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกาหนดให้รถทุก
คันต้องทาประกันภัยความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัย รัฐจึงกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ต่าที่สุดเพื่อ
จูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงภาคธุรกิจ โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของรถเพื่อให้ธุรกิจที่รับประกันภัยประเภทนี้สามารถดาเนินการรับประกันภัยได้
ด้วย จึงเป็นที่มาของหลัก “No Loss No Profit” คือ หลักของการไม่ขาดทุนและไม่ มีกาไร ซึ่งในการประกาศอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ กรมการประกันภัย (ปัจจุบันคือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย) ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ ยงภั ยที่ แท้ จริงในปั จจุ บั น เป็ น ระยะๆ ซึ่ งในปั จ จุบั น นายทะเบี ย นได้ กาหนดอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย เป็ น อัต ราเบี้ ย
ประกันภัยเป็นแบบคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่าง
จากที่นายทะเบียนกาหนดได้ (ยกเว้น 1) กรณีทาประกันภัยโดยตรง บริษัทประกันภัยสามารถลดเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 12 ของเบี้ ยประกันภัยที่นายทะเบียนกาหนด 2) กรณีทาประกันภัยโดยนายทะเบียน
รถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบก สาหรับรถที่เสียภาษีรถยนต์ประจาปี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยร้อยละ 7 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนกาหนด)
3.7 วิธีการจัดทาประกันภัย
1) เอกสารประกอบการทาประกันภัย ได้แก่ สาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ และบัตรประจาตัวประชาชน
2) นาเอกสารไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของ
บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของทาประกันภัยรถตามกฎหมาย
3) ชาระเบี้ยประกันภัย
4) รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน
3.8 บทกาหนดโทษ
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท
2) ผู้ใดน ารถที่ ไม่ ได้ จั ด ให้ มี การประกัน ภัย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ม าใช้ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่ เกิน
10,000 บาท
3) ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นคาขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

4) บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท
5) เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ หากบริษัทใดไม่จ่าย
ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย (หรือ ทายาท) ให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รับ การร้อ งขอจาก
ผู้ประสบภัยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3.9 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้
กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไว้ 2 ขั้นตอน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย คือ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น และ 2) ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น
3.10 ค่าเสียหายเบื้องต้น มีลักษณะคล้ายกับเงินทดลองจ่ายเพื่อต้องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมย์ต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว กฎหมายจึงได้กาหนด
ตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องมีการพิ สูจน์หาผู้รับผิดชอบก่อน และเพื่อให้บุคคลที่กฎหมาย
กาหนดต้ องให้ การดู แลผู้ ป ระสบภัย ท าหน้ าที่ จ่ ายค่าเสี ยหายเบื้ องต้ น ช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภัย กฎหมายจึงกาหนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ทาหน้าที่นี้ด้วย ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนและไม่ตัดสิ ทธิ
ผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือ หากจานวนเงินที่
ได้ รับ การชดใช้ เป็ น ค่าเสี ย หายเบื้ องต้ น มี จ านวนเงิน น้ อยกว่าที่ ผู้ป ระสบภัย เสี ย หาย ผู้ ป ระสบภัยสามารถใช้สิ ท ธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจนครบจานวนค่าใช้จ่ ายจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เป็นฝ่ายผิด หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดได้ และสาหรับผู้ที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไป หากผลพิสูจน์
สามารถหาผู้กระทาความผิดได้แล้ว ผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็สามารถขอรับเงินที่จ่ายไปคืนจากผู้กระทาความผิดได้
เพื่อให้การดาเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
กาหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น
1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย
หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรัก ษาพยาบาลและมอบอานาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา
พยาบาลแทน
2) จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย และบริษัทฯ จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
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(2) ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจาเป็น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(3) จานวนตามข้อ (1)
1) และข้อ (2)
2) รวมกัน สาหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
อย่างถาวรหรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกกาลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้
จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด
หลุดโค้งมาชนนางขิมได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจานวนเงิน 55,000 บาท กรณีนี้ บริษัท รวดเร็วประกันภั ย
จากัดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางขิม เป็นจานวนเงิน 55,000 บาท โดยเป็นส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น จานวน
30,000 บาท และส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นอีก 25,000 บาท
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้ มีการประกันภัยตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด และถูกรถยนต์ของนายช้างซึ่งทาประกันภัย
ชนทาให้นายไก่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แต่ยังต้องรอผลคดีทางตารวจว่าฝ่ายใดผิด
กับบริษัทสมหวังประกันภัย จากัดชน
กรณีนี้บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ทายาทนายไก่เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท
ตัวอย่างที่ 3.9
3.9นางนงนุ
นางนงนุชผูช้เผูอาประกั
้เอาประกันนภัภัยยขัขับบรถยนต์
รถยนต์ซซึ่งได้
ึ่งได้จจัดัดให้ให้มมีกีการประกั
ารประกันนภัภัยยตามพระราชบั
ตามพระราชบัญญญัญัตติคิคุ้มุ้มครอง
ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
พ.ศ. 2535
2535กักับบบริบริษษัทัทรวดเร็
รวดเร็วประกั
วประกันนภัภัยยจากั
จ�ำดกัดโดยมี
โดยมี
นางอุ
้โดยสารไปด้
วย ขณะขั
รถไป
นางอุ
้มเป็้มเป็
นผูน้โผูดยสารได้
โดยสารไปด้
วยบขณะ
ัขวิา ่งตันางนงนุ
ดหน้า นางนงนุ
ชหักนหลบสุ
ัขเป็ในห้เหตุ
งกล่ยาหลั
วเสีกยไปชนต้
หลักไปชนต้
ไม้ นางนงนุ
ขี่บาดเจ็
มีขัสบุนรถไปมี
ัขวิ่งตัสดุนหน้
ชหักหลบสุ
ัขเป็นนเหตุ
รถคัในห้ดัรถคั
งกล่นาดัวเสี
นไม้ นนางนงนุ
ชผู้ขชับผูขี้ข่บั าดเจ็
บเสีบย
รักษา พยาบาล
20,000
และนางอุ
รักษาพยาบาลไป40,000
40,000บาท
บาทและต่
มาตาบอด 1 ข้าง กรณีนี้
ค่เสีายรัค่กาษาพยาบาล
20,000
บาทบาท
และนางอุ
้มเสี้มยเสีค่ยารัค่กาษาพยาบาลไป
และต่ออมาตาบอด
รวดเร็วประกั
ว ประกั
อ งชดใช้
เสี ย หายเบื
แ ก่ นชางนงนุ
เป็ น จนานวนเงิ
20,000
บาท และชดใช้
บริษษัทั ทรวดเร็
นภันยภัต้ยอต้งชดใช้
คา่ เสีคย่ าหายเบื
อ้ งต้น้ อให้งต้แก่นนให้างนงนุ
เป็นจ�ำชนวนเงิ
20,000น บาท
และชดใช้
ค่าเสียหาย
ค่า้อเสีงต้ยนหายเบื
้องต้้มเป็
นให้
้มเป็นนจ65,000
านวนเงิบาท
น 65,000
(ค่ารักษาพยาบาลจ
านวนบาท30,000
และค่าทดแทน
เบื
ให้นางอุ
นจ�นำางอุ
นวนเงิ
(ค่ารักบาท
ษาพยาบาลจ�
ำนวน 30,000
และค่บาท
าทดแทนกรณี
สูญเสีย
1
กรณี
สูญกเสีย35,000
อวัยวะอีบาท)
ก 35,000
บาท)1
อวั
ยวะอี
3) การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย
กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
(1) ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท

กรณี ตามตั ว อย่ างนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพี ย งต้อ งการชี้ ให้ เห็ น ถึ งการพิ จ ารณาจ่ า ยค่า เสีย หายเบื้ อ งต้น เท่ านั้ น โดยกรณี ตามตั ว อย่ า ง
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
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(2) ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกัน ภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีป ระกันภัยตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด ชนกับรถยนต์ซึ่งมีนายจตุพรขับมา โดยมีนางสาว
ลักษณ์นั่งมาด้วย ซึ่งรถคันดังกล่าวได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด รถทั้งสองคันชนกันแล้วไถลไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางซึ่งมีนายหนุ่มขายอยู่ ทุกคนใน
ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บทั้งหมด กรณีนี้เกิดเหตุจากรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
รถคันที่ 1 นายสุเทพเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด จะชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายสุเทพเป็นจานวนเงิน 25,000 บาท
รถคันที่ 2 นายจตุพรเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 45,000 บาท และนางสาวลักษณ์เป็นผู้โดยสาร เสีย
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท บริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายจตุพรเป็น
จานวนเงิน 30,000 บาท และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่นางสาวลักษณ์เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท
บุคคลภายนอกรถ คือ นายหนุ่ม เสียค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด และ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด ต้องร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจานวนเงินบริษัทละ 15,000 บาท
3.11 ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้ จะใช้
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา 420 และ 437) และการประกันภัยค้าจุน
(มาตรา 887) ดังนั้น ก่อนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นจึงต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน
เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้ให้แก่ผู้ประสบภัย
โดยรวมจานวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
1) จานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าอนามัยของผู้ประสบภัย ตามจานวนที่จ่าย
ไปจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจานวน
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 หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
ฉ. กรณี สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้ นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ช. กรณี ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจานวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
(3) ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ารับ การรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(4) จานวนตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) รวมกัน สาหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
ถาวร หรือ เสี ย ชี วิ ต หลั ง จากที่ มี ก ารรัก ษาพยาบาล รวมกั น สู ง สุ ด 304,000 บาทต่ อ หนึ่ ง คน และรวมกั น ไม่ เกิ น
5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สาหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง สาหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คน
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ กาลังเดินออกกาลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี
การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด หลุดโค้ง
มาชนนางเตือนใจได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจานวนเงิน 50,000 บาท ต่อมานางเตือนใจ ตาบอด 1 ข้าง ตารวจ
พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นความผิดของนายเหลือง กรณีนี้ นางเตือนใจเป็นผู้ประสบภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเตือนใจเป็นจานวนเงิน 250,000 บาท2
ตัวอย่างที่ 3.12 นางสมใจผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด โดยมีนางเป้าโดยสารไปด้วย ขณะขับรถไปมีสุนัข
วิ่งตัดหน้า นางสมใจหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนต้นไม้ ส่งผลให้นางเป้าเสียชีวิตทันที กรณีนี้
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทนางเป้าเป็นจานวนเงิน 300,000 บาท
กรณีตามตัวอย่าง จานวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจานวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจานวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน
2
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น
ตั วอย่า งที่ 3.13 เด็ กชายรามอายุ 14 ปี ขอยื ม รถจั ก รยานยนต์ ข องนายวิ ท ย์ ซึ่ งเป็ น บิ ด าและเป็ น ผู้ เอา
ประกันภัยซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็ว
ประกัน ภัย จากัด ขณะขับ ขี่จักรยานยนต์เด็กชายรามหลั บในท าให้ รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิ กคว่า เป็ น เหตุให้
เด็กชายรามต้ องตัด แขนหนึ่ งข้าง และเสี ย ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตั วในโรงพ ยาบาล 80,000 บาท กรณี นี้
เด็กชายรามจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ขับขี่ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัท รวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่เด็กชายรามสาหรับค่ารักษาพยาบาลจานวน 30,000 บาท และสูญเสียอวัยวะจะได้รับการชดใช้
จานวน 35,000 บาท รวมจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 65,000 บาท
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด โดยมีนายสวงซ้อนท้ายมาด้วย ขณะขับขี่มีรถยนต์ไม่ทราบชนิด
ชนท้ายแล้วหลบหนีไป เป็นเหตุให้นายไสวได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000
บาท ส่วนนายสวงเสียชีวิต กรณี นี้เป็นกรณี ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย นายไสวและนายสวง
จึงได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะค่า เสียหายเบื้องต้นเท่านั้น บริษัท รวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายไสวสาหรับค่ารักษาพยาบาลจานวน 30,000 บาท และจ่ายให้แก่ทายาทนายสวงเป็น
ค่าปลงศพจานวน 35,000 บาทเท่านั้น
3.12 กองทุนทดแทนผู้ป ระสบภัย ภายใต้ข้อกาหนดของพระราชบัญ ญั ติฉบั บนี้ มีการจัดตั้งกองทุน ขึ้น
เรีย กว่า “กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย จากรถ” มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น ทุ น ส าหรับ จ่ า ยค่า เสี ย หายเบื้ องต้ น ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถ ดังนี้
1) รถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจานวน กรณีนี้เมื่อ
สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จะมีการเรียกเงินคืนตามจานวน
ที่ได้จ่ายไปนั้นจากเจ้าของรถ และเจ้าของรถต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุน ซึ่งเจ้าของรถต้องจ่ายคืนให้แก่กองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่ง เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจานวน
เงิน 35,000 บาท และสาหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทาประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จานวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจานวนเงิน 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 ขณะขับหลบหนีตารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่น ขอรับ ค่าเสี ยหายเบื้องต้นจากกองทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจานวน 20,000 บาท
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์กาลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน
ร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าว เป็นเหตุให้น ายยักษ์เสียชีวิตทั นทีในที่ เกิดเหตุ ผู้ขับ ขี่รถยนต์คันเกิดเหตุกลัวความผิด จึงทิ้ ง
รถยนต์ไว้ในที่เเกิกิดดเหตุ
้ขับขี่หลบหนี
ไป่อเมืตรวจสอบแล้
่อตรวจสอบแล้
วพบว่
ารถยนต์คัคนันดัดังกล่
งกล่าาวไม่
วไม่ไได้ด้จจัดั ให้มีการประกั
รถยนต์
เหตุและผู
และหลบหนี
ไ ป เมื
ว พบว่
ารถยนต์
ารประกันนภัภัยย
ความเสียยหายตามพระราชบั
หายตามพระราชบัญญญัญัตติคิคุ้มุ้มครองผู
ครองผู้ป้ประสบภั
ระสบภัยยจากรถ
จากรถ พ.ศ.
พ.ศ. 2535 และไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ กรณี
ความเสี
กรณีนนี้ ี้
ทายาทนายยักกษ์ษ์ผผู้ปู้ประสบภั
ระสบภัยย สามารถยื
ทายาทนายยั
สามารถยื่น่นขอรั
ขอรับบค่ค่าาเสีเสียยหายเบื
หายเบื้อ้องต้งต้นนได้ได้จจากกองทุ
ากกองทุนนทดแทนผู
ทดแทนผู้ป้ประสบภั
ระสบภัยยได้ได้เเป็ป็นนเงิเงินนจจ�านวน
ำนวน
35,000 บาท
บาท
35,000
4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรกาลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ
หักหลบสุนั ข พุ่ งเข้าชนนายทศพร และรถยนต์ คัน ดังกล่าวได้ขับ หลบหนี ไป นายทศพรขาหั กต้ องพั กรักษาตั วใน
โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลจานวน 40,000 บาท นายทศพรสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจานวน 30,000 บาท
5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจานวน
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

อย่าางที
งที่ ่ 3.19 นางกุ
ตัวอย่
นางกุ้ง้งขีขี่จ่จักักรยานยนต์
รยานยนต์ซซึ่งึ่งจัจัดดให้ให้มมีกีการประกั
ารประกันนภัภัยยความเสี
ความเสียยหายตามพระราชบั
หายตามพระราชบัญญญัญัตติคิคุ้มุ้มครอง
ครอง
ระสบภัยยจากรถ
จากรถ พ.ศ. 2535 กักับบบริ
ผูผู้ป้ประสบภั
บริษษัทัทเอประกั
เอประกันภัย จจ�ากั
ำกัดด ขณะนางกุ
ขณะนางกุ้ง้งขีขี่จ่จักักรยานยนต์
รยานยนต์คคันันดัดังงกล่
กล่าวไปตลาด นางกุ
นางกุ้ง้ง
หลับบในเป็
ในเป็นนเหตุ
เหตุใให้ห้รรถพลิ
ถพลิกกคว�คว่่ำา นางกุ้งเสีเสียยค่ค่าารัรักกษาพยาบาลจ�
ษาพยาบาลจำานวน
15,000 บาท
หลั
นวน 15,000
บาท เมืเมื่อ่อไปยื
ไปยื่น่นขอรั
ขอรับบค่ค่าาเสีเสียยหายเบื
หายเบื้อ้องต้
งต้นน
จากบริษษัทัทเอประกั
เอประกันนภัภัยย จ�จำากักัด ผูเมื้ร่อับครบก�
ประกัำนหนด
ภัย เมื7่ อครบก
7 วันาบริ
ปรากฎว่
าบริษนัทภัเอประกั
ภัยชดใช้
จากัคด่าไม่
จากบริ
วันแล้าหนด
ว ปรากฎว่
ษัทเอประกั
ย จ�ำกัดนไม่
เสีชยดใช้
หาย
ค่า้อเสีงต้ยนหายเบื
น จานวน
แก่นนางกุ
้ง กรณี
นี้ นางกุ่น้งขอรั
สามารถยื
ขอรับ้อค่งต้
าเสีนยได้หายเบื
้ องต้นนทดแทน
ได้จาก
เบื
จ�ำนวน้องต้
15,000
บาท15,000
ให้แก่นบาท
างกุ้งให้กรณี
ี้ นางกุ
้งสามารถยื
บค่าเสีย่นหายเบื
จากกองทุ
นทดแทนผู
ยเป็นเงินบาท
จานวน
บาทแทนได้
ซึ่งกรณี
นี้ ภายหลั
งจากกองทุ
้ประสบภั
ได้
ผูกองทุ
ป้ ระสบภั
ยเป็นเงิ้ปนจ�ระสบภั
ำนวน 15,000
ได้ ซึง่ 15,000
กรณีนี้ ภายหลั
งจากกองทุ
นทดแทนผู
ป้ ระสบภั
ยได้จนา่ ทดแทนผู
ยค่าเสียหายเบื
อ้ งต้นยแก่
าเสียยหายเบื
นแก่ผนู้ปทดแทนผู
ระสบภัย้ปไปแล้
ว กองทุ
นค่้งาหมดคื
เสียหายเบื
้องต้ษนัททีเอประกั
่จ่ายทั้งหมด
ผูจ่้ปายค่
ระสบภั
ไปแล้ว้องต้กองทุ
ระสบภั
ยจะเรีนยทดแทนผู
กคืนค่าเสี้ปยระสบภั
หายเบืย้อจะเรี
งต้นทีย่จกคื่ายทั
นจากบริ
นภัย
ัทเอประกั
จากั20
ดพร้ของเงิ
อมเงินทีเพิ่จ่มายไป
อีกร้อนอกจากนั
ยละ 20 ของเงิ
่จ่ายไป นนอกจากนั
บริษัทกเอประกั
นภับยในฐานะ
จากัด
จ�คืำนกัจากบริ
ด พร้อษมเงิ
นเพิ่มอีกนร้ภัอยยละ
้นบริษนัททีเอประกั
ภัย จ�ำกัด้นอาจถู
ลงโทษปรั
อาจถู
กลงโทษปรั
บในฐานะไม่
จ่ายค่
าเสียหายเบื
้องต้น บาท
ตั้งแต่อีก10,000
ไม่
จ่ายค่
าเสียหายเบื
้องต้น ตั้งแต่
10,000
ถึง 50,000
ด้วย ถึง 50,000 บาทอีกด้วย
6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่ น างรัต น์ กาลังเดิน ข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับ บาดเจ็บ เสี ย
ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท และต่อมาเสียชีวิต กรณีนี้นางรัตน์ถูกรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่ได้รั บการยกเว้นชน ดังนั้น
ทายาทของนางรัตน์สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาล
จานวน 30,000 บาท ค่าปลงศพจานวน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 65,000 บาท
3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ ภัยสงคราม การรุกราน การกระทาของ
ชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหาร
หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล วัตถุอาวุธปรมาณู การ
แตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึ งกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก
ปรมาณูซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง
2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
3) กลุ่ ม ข้ อยกเว้น ที่ ขั ด ต่ อกฎหมาย ได้ แก่ การใช้ ในทางที่ ผิด กฎหมาย ได้ แก่ ใช้ รถไปปล้ น ทรัพ ย์
ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ
การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ประสบภัยได้ทันที แต่สาหรับกลุ่มข้อยกเว้นข้อ 2) และข้อ 3) อยู่ภายใต้ข้อสัญญาพิเศษ กาหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป
บริษั ท ประกันวิน าศภัยไม่ สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน เมื่ อบริษัท ประกัน วินาศภัย ได้ใช้ค่ าสิน ไหม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกั นภัย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยนารถยนต์คันดังกล่าวมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด วันเกิดเหตุนางหน่อยขับรถยนต์ของตนไปเที่ยวประเทศ
ลาว และขับรถไปชนรถของนางเดือนคนลาว นางหน่อยได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท นางเดือน
ได้ รับ บาดเจ็บ เสี ย ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท กรณี นี้ เป็ น การใช้รถยนต์ น อกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่ งอยู่ใน
ข้อยกเว้นข้อและไม่
6) และไม่
้องเข้า เงืาเงื่ อ่อนไขข้
นไขข้ออสัสัญ ญา
ญาพิเศษ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ต ้ อตงเข้
ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยนารถจักรยานยนต์ของตนมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด และให้เด็กชายแหวนลู กชายตนเองใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อขี่ไปโรงเรียน วันเกิดเหตุเด็กชายแหวนนารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปกับเพื่อนชื่อเด็กชายทอง เพื่อไปปล้นร้าน
ทอง ขณะขับขี่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่า เป็นเหตุให้เด็กชายแหวนและ
นข้ออยกเว้
ยกเว้
เข้ าเข้เงืา่ เงือ นไขข้
เด็กชายทองเสียชีวิตทั นที กรณีนี้เป็นการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึซึ่ ง่ อยู่ใในข้
นข้นอ แต่
7) แต่
่อนไขข้ออสัสัญญญา
ญา
พิเศษ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของเด็กชายแก้วใน
ฐานะผู้ ขับ ขี่ที่ ก่อให้ เกิด ความเสี ย หายต่ อตนเองจ านวน 35,000 บาท และเด็กชายทองในฐานะผู้ โดยสารจ านวน
300,000 บาทก่ อ น เมื่ อ พิ สู จ น์ แล้ ว ว่ า เข้ า ข้อ ยกเว้ น บริษั ท จริงใจประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย นายยิ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัยจึงต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1) เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้ งในกรมธรรม์ป ระกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอา
ประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีประกาศเพิ่มเติมเรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การเก็บเบี้ยประกันภัย
สาหรับ การประกัน ภั ยรถยนต์ สอดคล้องกับ หลั ก Cash before Cover และควบคุม การน าส่ งเบี้ ย ประกัน ภั ย ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่ได้รับมอบอานาจจาก
บริษัทประกันวินาศภัย สาระสาคัญตามประกาศฯ มีดังนี้
(1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุ คคลที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ยนเป็ น นิ ติ บุ คคล บุ คคลดั งกล่ าวจะต้ องจ่ ายเบี้ ย ประกัน ภัย ให้ ครบถ้ว นก่อนท าสั ญ ญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

(2) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การชาระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัย”
(3) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะกาหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเป็นวันใด
ก็ได้
(4) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับชาระเบี้ยประกั นภัยในนามบริษัท
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระทาของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ได้รับชาระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว
ตัวอย่
3.23 นายสมหมายผู
นายสมหมายผู้เอาประกั
้เอาประกันนภัภัยชยช�าระเบี
ำระเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยให้ให้ไว้ไว้กกับับนายทรงยศผู
นายทรงยศผู้เ้เป็ป็นนพนั
พนักกงานขาย
งานขาย
อย่าางที
งที่ ่ 3.23
รถยนต์
าประกั
นวินาศภั
ย และบริ
ษัทจริ
ใจประกัษัทนภัจริยงใจประกั
จ�ำกัด (มหาชน)
นาจให้
นายทรงยศ
รถยนต์ ซึ่งเป็
ไม่นใช่นายหน้
ตัวแทนหรื
อนายหน้
าประกั
นวินาศภั
ย งและบริ
นภัย จากัไม่ดเคยมอบอ�
(มหาชน)ำไม่
เคยมอบอ
านาจ
ให้นนผูายทรงยศเป็
ผู้รับชนาระเบี
้ยประกั
ยแทนบริ
ษัทฯ แต่ป กตินงงานให้
ายทรงยศจะส่
แก่บรินษภััทยจริจ�งำใจประกั
นภัย
เป็
้รับช�ำระเบี้ยนประกั
ภัยแทนบริ
ษัทนฯภัแต่
ปกตินายทรงยศจะส่
แก่บริษัทงงานให้
จริงใจประกั
กัด (มหาชน)
ด (มหาชน)
า และบริ
ษัทฯ ได้บเงิมอบหลั
กฐานการรั
บเงินนภัหรืยให้
อกรมธรรม์
ประกันอ่ ภัออกให้
ยให้แก่แก่นผายทรงยศเพื
เป็จากั
นประจ�
ำ และบริเป็ษนทั ฯประจ
ได้มอบหลั
กฐานการรั
นหรือกรมธรรม์
ประกั
แก่นายทรงยศเพื
เู้ อาประกันภั่อย
ู้เอาประกั
่อได้นรตี้ ับอ้ ชงถืาระเบี
้ยประกันภัย เ้ กรณี
นี้ ต้อนงถื
ภัยงใจประกั
ได้ชาระเบี
เมืออกให้
อ่ ได้รบั แช�ก่ำผระเบี
ย้ ประกันนภัภัยยเมืกรณี
อว่านายสมหมายผู
อาประกั
ภัยอได้ว่ชานายสมหมายผู
ำ� ระเบีย้ ประกันภั้เอาประกั
ยให้บริษทั นจริ
นภั้ยย
ภัยให้บริโดยถู
ษัทจริกงต้ใจประกั
ภัย ตจาม
ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
จ�ประกั
ำกัด น(มหาชน)
อง อย่านงไรก็
(5) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 74 ยังได้ระบุเรื่องเกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”
2) การส ารองจ่ า ยค่ า รัก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทนและค่ า ปลงศพ มี ห ลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ โดยล าดั บ
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น
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(2) บริษัทประกันวินาศภัยตกลงจะสารองจ่ายตามจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยไปก่อน
(3) สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอื่น จะ
ร่วมกันสารองจ่ายตามจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
(4) เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการสารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย
(5) หากผู้รับประกันภัยรถอื่นได้สารองจ่ายไปก่อนแล้ว ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท
ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยรถอื่นภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
3) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง
และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ตัวอย่างที่ 3.24 นายปิ งเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งท า
ประกันภัยไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้นายปองน้องชายยืมรถไปใช้ นายปองขับรถไปชนนางสวย
ได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ ถือว่านายปองได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้ ใช้รถคันดังกล่าว ดังนั้น บริษัท จริงใจ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสวย
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น
จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ตัวอย่างที่ 3.25 นายแดงโดยสารรถแท๊กซี่ไปห้างสรรพสินค้า รถแท๊กซี่คันดังกล่าวมีความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่แท๊กซี่จอดในที่จอด
รถที่ห้างเตรียมไว้ให้กับรถสาธารณะ ด้วยความรีบร้อนนายแดงจึงรีบเปิดประตูรถออกไปโดยไม่ได้มอง ทาให้ประตูรถ
ไปกระแทกถูกนายดาซึ่งกาลังรอรถอยู่ ล้มลงศรีษะแตก กรณีนี้ เป็นความรับผิดของนายแดงในฐานะผู้โดยสาร ดังนั้น
บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายดาผู้ประสบภัย
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี
ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกั นภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

6) การใช้รถยนต์
(1) สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่
เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ ระบุไว้ ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัท
ประกันวินาศภัยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นฝ่าย
ประมาท
(2) สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า กรณีรถที่ทา
ประกันภัยมีลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่าทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
ตัวอย่างที่ 3.26
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยนารถเก๋งส่วนบุคคลมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุการใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่
รับจ้างหรือให้เช่า” ในวันเกิดเหตุนายทองนารถคันดังกล่าวไปรับจ้างส่งของให้นางเหลือง ขณะขับรถยนต์ไปเกิดฝนตก
ถนนลื่น รถนายทองไถลลงข้างทางไปชนต้นไม้ นายทองศรีษะแตก เสียค่ารักษาพยาบาลจานวน 1,000 บาท กรณีนี้
ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนายทองนารถคันดังกล่าวไปใช้และก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด
(มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลจานวน 1,000 บาท แทนนายทองไปก่อน หลังจากนั้นนายทองผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาท คืนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน)
7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน
7 วัน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.3
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับมาตรฐาน ได้แบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นทั้งสิ้น 5 แบบ ได้แก่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย
ของ
รูปแบบ เงื่อนไข รวมถึงประเภทความคุ้มครองและข้อยกเว้นความคุ้ มครองต่ต่างๆ
งๆของกรมธรรม์
ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ถูกกาหนดไว้ในลักษณะตายตัว บริษัทประกันภัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะจานวนเงิน ความคุ้มครองต่างๆ ให้ เหมาะสมเท่านั้ น มี ความแตกต่างจากแบบกรมธรรม์ป ระกัน ภัย รถยนต์
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุ คคลภายนอก ซึ่งเป็นแบบที่ถูกกาหนดให้สามารถเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยได้
เฉพาะประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถโดยสารส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก
ขนาดไม่เกิน 4 ตัน เท่านั้น นอกจากนั้น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเบี้ ยประกันภัยก็ถูกกาหนดไว้
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยกาหนดจานวนเงินความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไว้
จานวน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนั้น เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีจุดประสงค์ใ ห้มี
ลักษณะเปิดกว้างสามารถขยายความคุ้มครองใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานได้ องค์ประกอบ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยจึงประกอบด้วยความคุ้มครองหลักซึ่งใช้แบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 เป็นพื้นฐานในการให้ความ
คุ้มครอง และให้มีส่วนที่สามารถขยายความคุ้มครองออกไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีแบบความคุ้มครองที่ขยายความคุ้มครอง
หลักจานวน 1 แบบคือ แบบความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
นอกจากนั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังสามารถแบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2
ประเภทคือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Policy) และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อ
ผู้ขับขี่ (Unnamed Policy) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นสัญญาประกันภัยที่มีข้อกาหนดจากัดบุคคลที่อนุญาต
ให้ใช้รถ ซึ่งบุคคลที่จะใช้รถยนต์ได้ต้องเป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน
2 คน ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ใช้เฉพาะรถที่มีลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่ านั้น ได้แก่ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามอายุของผู้ขับขี่ที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้
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ช่วงอายุ

ส่วนลด

อายุ 18-24 ปี

อายุ 25-35 ปี

5%

10%

อายุ 36-50 ปี
15%

อายุเกิน 50 ปี
ขึ้นไป
20%

ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ ับขี่

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่ มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นคาขอเอาประกันภัย
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%
แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่า ทาให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อรถยนต์
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาททาให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่ นเสียหาย
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อกาหนดจากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การทาประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ทาประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการทาประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
แต่ถูกจากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะสาหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจา แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกั นภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย

2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการกาหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญ ญาในส่วนนี้ เป็น เงื่อนไขที่ใช้บังคับ ใน
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
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และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ
ส่ วนที่ ส าม เป็ น ส่ ว นของเอกสารแนบท้ า ยเพิ่ ม ความคุ้ม ครองนอกเหนื อจากความคุ้ ม ครองหลั กซึ่ งเป็ น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) สาหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ 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 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สาคัญ
2.3 ความคุ้มครองหลัก
2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
2.3.4 ความคุ้มครองความรับ ผิดต่อทรัพย์ สินบุ คคลภายนอก เฉพาะที่ เป็น ความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ร.ย.ภ.10)
2.1 เงื่อนไขทั่วไป ใช้บังคับทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.1 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่
เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ) ผู้ใช้รถยนต์
2.1.2 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์กาหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์
ประเภทรถยนต์
รถยนต์นั่ง

รถยนต์ลากจูง
รถพ่วง

420
520

รถจักรยานยนต์

610
620
730

ลักษณะการใช้รถยนต์
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้รับจ้างสาธารณะ

801
802
803
804
805
806

รถยนต์ป้ายแดง
รถพยาบาล
รถดับเพลิง
รถใช้ในการเกษตร
รถใช้ในการก่อสร้าง
รถอื่นๆ

รถยนต์โดยสาร

รถยนต์บรรทุก

รถยนต์นั่งรับจ้าง
สาธารณะ
รถยนต์เบ็ดเตล็ด

รหัสฯ
110
120
210
220
230
320
340

ขนาดเครื่องยนต์/จานวนที่นั่ง/น้าหนักบรรทุก
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

เกิน 20 ที่นั่ง
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

ไม่เกิน 4,000 ก.ก.

เกิน 4,000 ก.ก.
แต่ไม่เกิน
12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.
ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.

ไม่เกิน 170 ซี.ซี.
ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี.

เกิน 40 ที่นั่ง

เกิน 12,000 ก.ก.

เกิน 110 ซี.ซี.

เกิน 7,000 ซี.ซี.
แต่ไม่เกิน
2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.

เกิน 2,000 ซี.ซี.

-

2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง
(1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดทาเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนนั้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน
เวลาเริ่มต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย
และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
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ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย
ให้ถือว่าเวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย
เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
(2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครอง
การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทยได้ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เดือนละ 5% ของเบี้ย
ประกัน ภัยเต็ม ปี แต่ รวมกัน แล้ วไม่เกิน 20% ของเบี้ ยประกัน ภัยเต็ม ปี ซึ่งบริษั ท ประกัน วิน าศภัยจะออกเอกสาร
แนบท้าย ร.ย.04 การขยายอาณาเขต
ตัวอย่างที่ 3.27 นายขาวผู้เอาประกันภัยได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) และต้องการนารถยนต์ไปใช้ในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้ไปติดต่อ
กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยขอให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ขยายอาณาเขตความคุ้มครอง
ไปยังประเทศลาวให้ตามระยะเวลาดังกล่าว กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองน อกอาณาเขต
ประเทศไทยได้ โดยบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) จะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็ม
ปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่หากเป็นกรณี มีการขยายอาณาเขตตลอดระยะเวลาประกันภัย 1 ปี บริษัทประกันภัย
สามารถคิดเบี้ยประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
2.1.3 ข้อยกเว้นทั่วไป เป็นข้อยกเว้นที่บังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกั นภัย (ทุกหมวดความคุ้มครอง) ซึ่ง
เรียกว่า “ข้อยกเว้นทั่วไป” มีรายละเอียดดังนี้
1) ภัยสงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น
การทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
2) สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึ ด
อานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล
3) วัตถุอาวุธปรมาณู
4) การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรื อ
จากกากปรมาณู อันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง
2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ
1) เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอา
ประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว รายละเอียดและเงื่อนไขเหมือนกับ “เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย ” กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2) การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย เกิด ขึ้น ผู้ เอาประกัน ภัย หรือผู้ขับ ขี่จ ะต้องแจ้ งให้ บ ริษั ท ประกัน ภัย ทราบโดยไม่ ชั กช้ า และด าเนิ น การ
อันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุการประกันภัยเท่านั้น ในระหว่างปี ที่เอา
ประกันภัยที่ผ่านมา หากผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือมีการ
เรียกร้องแต่ค่าสิน ไหมทดแทนนั้นมิ ได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภั ย
สามารถแจ้ งให้ บ ริษั ท ทราบถึงคู่กรณี ได้ ก็จะได้ รั บ ส่ วนลดประวัติ ดี แต่ ในทางกลั บ กัน หากผู้ เอาประกัน ภั ย มี การ
เรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน
200% ของเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี โดยส่วนลดประวัติดีแ ละส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี
จะมีอัตราตามปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้
20 %
ปีแรก
30 %
2 ปีติดต่อกัน
40 %
3 ปีติดต่อกัน
50 %
4 ปีติดต่อกันขึ้นไป
4) การโอนรถยนต์ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
5) เงื่อนไขอื่นๆ สาคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ไ ด้มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
สาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สาคัญ
2.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ
2.2.2 การหยุด ใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุด ใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก
บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้ เอา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ ยประกันภัยคืนในกรณี การหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
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2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท
กับผู้เอาประกันภัย โดยอาจตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ หรือความเสียหายส่วนแรกสาหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัท
ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะต้องลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการตอบแทนการที่ผู้เอาประกันภัยตกลง
ยอมรับความเสียหายส่วนแรกไว้เอง โดยคานวณส่วนลดดังนี้
(1) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก
(2) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์
ก. 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนที่เกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก
(3) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปทาประกันภั ย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจานวน 10%
ของเบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดความเสียหายส่วนแรกแล้ว เงื่อนไขการประกันภัยกลุ่มต้องปฏิบัติดังนี้
(1) รถยนต์เช่าซื้อจะไม่ได้ส่วนลดกลุ่ม ยกเว้นผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกัน
(2) รถของครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของ
ผู้เอาประกันภัย) ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
(3) รถของพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรั ฐ หรือเอกชนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 20
คันขึ้นไป
(4) รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น
3) ส่วนลดอื่น
(1) การประกัน ภัยโดยตรง ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกัน ภัย ได้ ท าประกัน ภัย โดยตรงกับ บริษั ท
ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคาสั่งนายทะเบียน3

3
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(2) ส่วนลดรถใหม่ และมีอายุ การใช้งานไม่ เกิน 1 ปี ในกรณี รถยนต์ ที่ ทาประกัน ภั ย เป็ น
รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งทาประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันวินาศภัย
อาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ทาประกันภัยนั้น
เป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
(3) ส่วนลดสาหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์4
บริษัทประกันวินาศภัยต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
เป็ น ส่วนลดอื่น ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ ยประกัน ภัย สุท ธิ สาหรับ รถยนต์ที่ ติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทาสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยด้วย
2.2.4 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมี เอกสารแนบท้าย
ทั้งหมด 30 แบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลด
ความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดไว้
แต่จะมีเอกสารแนบท้ายบางแบบที่จะใช้แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยในครั้งแรกเนื่องจากเป็นการซื้อ
ภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) และการแนบไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ (ร.ย.24)
และข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ความคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม ตามเอกสารแนบท้ า ยที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย สามารถเลื อกซื้ อได้ ส าหรับ ทุ กแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มี 3 แบบ นอกจากนั้นยังมีแบบเอกสารแนบท้ายที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยอีก 1 แบบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1) การประกันภัย อุบั ติ เหตุ ส่ วนบุ คคล (ร.ย.01) ให้ ความคุ้มครองการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ และรวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายด้วย
ตัวอย่างที่ 3.28 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 และซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นาย
สมหมายขับรถยนต์เพื่อไปธุระ มีคนร้ายตามมาและยิงนายสมหมายขณะอยู่ในรถยนต์ ทาให้นายสมหมายเสียชีวิตทันที
กรณี นี้ นายสมหมายเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยและเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท
ของนายสมหมาย
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ที่ติดตั้งกับรถยนต์
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2) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
3) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภั ย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันวินาศภัยจะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลกาหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ปกติแล้วเอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อได้ แต่ด้วยความ
สะดวกและให้เกิดความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดทาเป็นความ
คุ้มครองเพิ่มในขณะเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลักด้วยแล้ว ดังนั้น เอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบนี้
โดยส่วนใหญ่จะแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
นอกจากนั้ น สาหรับ แบบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยรถยนต์ แบบคุ้ม ครองเฉพาะภัย ได้ กาหนดให้ มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยจานวน 1 แบบ ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ฯ นี้ (ห้ามใช้
กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อื่น) คือ
4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณี เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น
นอกเหนือจากเอกสารแนบท้ายทั้ง 4 แบบแล้ว ยังมีแบบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมอีก 2 แบบ
ที่บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้ายนี้เพิ่ม เติมออกไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วย ได้แก่
ร.ย.24 และ ร.ย.30
5) การจ่ายค่าสิ น ไหมทดแทนแก่ผู้รับ ประโยชน์ (ร.ย.24) ผู้ เอาประกัน ภัยอาจตกลงให้ บ ริษั ท
ประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความสูญหาย หรือความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้สาหรับรถคันเอา
ประกันภัย ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้าย
ระบุชื่อผู้รับประโยชน์
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์
ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ
เป็ นเอกสารแนบท้ายที่ ต้องแนบเพิ่ม เติม ในกรณี ผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับ ประโยชน์แก่บ ริษั ท
ประกันวินาศภัย
6) ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใดๆ ที่ต้องกระทาเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย
ไม่แนบเอกสารแนบท้ายนี้ นั่นแสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การกระทาก่อการร้าย แต่หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระทาก่อการร้ายนั่นเอง
2.2.5 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย

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 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10)

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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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 สาหรับความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามั ยของบุ คคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสี ยหายต่ อทรัพ ย์ สิน ของบุ ค คล
ภายนอก (Third Party Property Damage)
(2) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน
ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้ จริงที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000
บาทต่อหนึ่งคน แต่หากการเสียชีวิตนั้นทาให้มีผู้ขาดไร้การอุปการะตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
การเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้น ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อหนึ่งคน จานวนเงินจากัดความรับผิดนี้เป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หมวดความคุ้มครองนี้ ให้รวมถึงค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้ว ย ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้
ก่อนตาย ค่าขาดไร้อุป การะ ค่าชดใช้ การขาดการงานของบุ ค คลภายนอก ค่าใช้จ่ ายอัน จาเป็ น กรณี เสียชี วิต เช่ น
ค่าส่งศพกลับภูมิลาเนา เป็นต้น ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
ตัวอย่างที่ 3.29 นายห้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบไม่ระบุ
ชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ส่งลูกชายตนเองไปโรงเรียน รถยนต์คันดังกล่าวเสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้า นายห้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ลูกชายนายห้อยเสียชีวิตทันที กรณี นี้ ลูกชายนายห้อยเป็ น
ผู้โดยสารถือเป็นบุคคลภายนอก แต่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ขับ ขี่รถยนต์ในเวลาเกิดเหตุ ดังนั้น
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของลูกชายนายห้อย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 3.30 นางชื่นจิตผู้เอาประกัน ภัยซื้อกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) หลังเลิกงาน นางชื่นจิตขับรถยนต์ออกจากร้านค้าของตนซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าวมีนายสดผู้เป็นสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสารไปด้วย ขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน นางชื่นจิต
ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเองและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับ บ้านเช่นกัน เหตุการณ์
ครั้งนี้ ส่งผลให้นางชื่นจิตผู้ขับขี่บาดเจ็บ นายสดผู้โดยสารและนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างเสียชีวิต กรณีนี้ นายสดถึงแม้จะ
เป็นสามีของนางชื่นจิต แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการยกเว้น
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของนายสด ส่วนนายแก้ว ผู้เป็น
ลูกจ้าง ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนายแก้วไม่ได้อยู่ระหว่างทางการที่จ้าง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ยกเว้น บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของนายแก้ว
ข. ความเสี ยหายต่อทรัพ ย์ สิ น ของบุ คคลภายนอก บริษั ท ประกัน วิน าศภัยให้ ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย
- ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
- เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้าหนักรถยนต์ หรือน้าหนักบรรทุกของรถยนต์
- ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกาลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์
- สัมภาระหรือทรัพย์สินที่นาติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกาลังยกขึ้น หรือกาลังลง หรือทรัพย์สินที่กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- ทรัพ ย์ สิ น ที่ รั บ ความเสี ย หายจากการรั่ ว ไหลของสารเคมี ห รื อวั ต ถุ อั น ตราย
ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องยนต์ของรถยนต์
ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรั พย์สินที่ได้รับความเสียหาย
เป็นต้น
ตัวอย่างที่ 3.31 นายโทนผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) นายโทนให้นายปองเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นายปองขับรถยนต์กลับมา
คืนที่บ้านนายโทน ได้ขับไปชนกาแพงบ้านนายโทนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ กาแพงที่เสียหายเป็นทรัพย์สิ นที่ผู้เอา
ประกัน ภัยเป็น เจ้าของซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษั ท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมกาแพงบ้านนายโทน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 3.32 นายแดงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทเอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ต่อมานายกิ่งได้จ้างนายแดงขนของไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่นายแดงขับรถยนต์ขึ้น
สะพาน สะพานพังลง สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายแดงบรรทุกสินค้าน้าหนักเกินกว่าน้าหนักที่เจ้ าหน้าที่อนุญาตให้
ขึ้นสะพานได้ กรณีนี้ สะพานเสียหายเนื่องจากน้าหนักบรรทุกของรถยนต์ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัท เอ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมสะพาน แต่หากขณะขึ้นสะพานรถยนต์
นายแดงควบคุมรถไม่ได้ เนื่องจากน้าหนักบรรทุกเกินมาตรฐาน ทาให้รถยนต์ไปชนสะพานได้รับความเสียหาย กรณีนี้
สะพานเสี ยหายอัน เนื่ องมาจากการชนซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น ดังนั้ น บริ ษั ท เอประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมสะพาน
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) หลังเลิกงานนายหนุ่ยเพื่อนสนิทนางน้อยขออาศัยไปด้วย ขณะขับรถยนต์ออกจาก
ที่ทางานนางน้อยไม่ระวังขับไปชนกับกาแพงอาคาร เป็นเหตุให้โน้ตบุ๊ กที่นายหนุ่ยพกติดตัวขึ้นมาด้วยหล่นและได้รับ
ความเสียหาย กรณีนี้ โน้ตบุ๊กถือเป็นทรัพย์สินที่นาติดตัวขึ้นบนรถ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัท เอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับโน้ตบุ๊กดังกล่าวให้แก่นายหนุ่ย
2) ข้อ ยกเว้ น ความคุ้ ม ครอง ข้อ ยกเว้ น ความคุ้ ม ครองส าหรับ ความคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ตาม
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) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
อย่า งไรก็ต าม แม้ ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น จะเกิด จากสาเหตุ ซึ่ งตกอยู่ ในข้อยกเว้ น ข้างต้ น
บริษัทประกันวิน าศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกก่อน แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริ ษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้ องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก
ก. 2,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีลักษณะการใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุลักษณะ
การใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้รถในลักษณะรับจ้างหรือ
ให้เช่า กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกจานวน
2,000 บาท เป็นต้น
ข. 2,000 บาท ส าหรับ ความเสี ย หายต่ อทรัพ ย์ สิ น บุ คคลภายนอก ในกรณี ที่ ผู้ ขับ ขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
(2) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกัน ภัย เอง และบุ คคลนั้ น ต้ องไม่ ได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อื่ น หรือได้ รับ แต่
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(3) การคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยนี้ ให้ ความคุ้ม ครองเมื่ อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(4) การคุ้ม ครองนายจ้า ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ให้ ความคุ้ม ครองนายจ้า งซึ่ งไม่ ใช่ ผู้ เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้
2.3.2 ความคุ้ม ครองรถยนต์ สู ญ หาย ไฟไหม้ (ความคุ้ ม ครองรถยนต์ สู ญ หาย ไฟไหม้ เป็ น ความ
คุ้ม ครองหลั กที่ มี อยู่ ในแบบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย รถยนต์ ป ระเภท 1 กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย รถยนต์ป ระเภท 2 และ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
1) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อั นเกิดจากการ
กระทาความผิด หรือการพยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(3) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่าสิ น ไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับ ผิด ต่อความเสีย หายของตั วรถยนต์ และความสู ญ หายและไฟไหม้ ของตั วรถยนต์
จานวนเงิน จากัด ความรับ ผิด ขั้น ต่ า 50,000 บาทสาหรับ รถยนต์ 5,000 บาทสาหรับ รถจักรยานยนต์ ทั้ งนี้ บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจานวนจากัดความรับผิดไม่ต่ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย เว้น
แต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้
ก. กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวน
เงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้ง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
- ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่า ยของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน
- สละสิ ทธิไม่ ขอรับ รถยนต์ คืน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิ ทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
ข. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน
- ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณี ที่ เอาประกันภัยไว้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
- ในกรณี รถยนต์ ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญ หาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่ จ่ายไปจริง แต่ไม่ เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณี รถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เ พิ่มจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) ข้อยกเว้นความคุ้ม ครอง ข้อยกเว้นส าหรับ ความคุ้มครองรถยนต์ สูญ หาย ไฟไหม้ มี 2 กรณี
เท่านั้น ได้แก่ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจานา หรือ โดยบุคคลที่จะกระทาสัญญาดังกล่าว และการใช้
รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
3) เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ
(1) การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย
จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม
(2) การสละสิท ธิ์ ในกรณี ที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น
เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
2.3.3 ความคุ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ เป็ น ความคุ้ ม ครองหลั ก ที่ มี อ ยู่ ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
1) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจา
อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ยกเว้น ความเสียหายที่เกิด จากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวเองหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
อื่นใด
(3) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจานวนจากัดความรับผิดไม่ต่ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย
เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง และรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ก. กรณี รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่
บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ข. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัย
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของ
รถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกัน
วินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์เสียหาย
สิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ได้แก่
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้คาจากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
ข. การแตกหั กของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสี ยหรือการหยุ ด เดิน ของ
เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนักหรือจานวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ
บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่นามาใช้ในกรณี ที่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิด ขึ้น
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่นามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก
ก. 1,000 บาทแรกสาหรับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่า หรือเกิดจาก
การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด
อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
(2) การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
(3) การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้ บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุป กรณ์ เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น)
จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถทาการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3
หมวดความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ป ระเภท 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))
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 194

2/28/2563 BE 9:09 PM

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล

3-45

- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจานวน 100,000 บาทเท่านั้น
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ให้ การคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก
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 หรือสิ่งที่บ รรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้ น สาหรับ ความเสียหายต่อทรัพ ย์สินของบุคคล
ภายนอก
(2) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
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) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
ส าหรับ ความเสี ย หายหายที่ เกิด ขึ้น เกิด จากการขับ ขี่โดยบุ คคลซึ่ งในขณะขับ ขี่มี ป ริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในเส้น เลือดไม่น้ อยกว่า 50 มิ ลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัท ประกัน วินาศภัย ยังคงมีหน้าที่ต้ องชดใช้ความ
เสียหาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีใช้รถยนต์
ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกัน ภัย เอง และบุ คคลนั้ น ต้ องไม่ ได้ รับ การชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อื่ น หรือได้ รับ แต่
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(3) การคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยนี้ ให้ ความคุ้ม ครองเมื่ อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(4) การคุ้ม ครองนายจ้า ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย นี้ ให้ ความคุ้ม ครองนายจ้า งซึ่ งไม่ ใช่ ผู้ เอา
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) คาจากัดความที่สาคัญ ยานพาหนะทางบกตามความคุ้มครองนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วย
กาลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ยานพาหนะทางบก ให้หมายถึง เฉพาะรถที่ขับเคลื่อด้วยกาลังเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
โดยไม่คานึงว่าจะสามารถจดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรื อไม่ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟ ท์ และรวมถึงรถไฟ รถราง และรถพ่วง
ไม่ว่าจะอยู่ในขณะที่พ่วงอยู่กับหัวลากหรือไม่ก็ตาม5
ตัวอย่างที่ 3.34 นายยงยุท ธเป็ นผู้เอาประกันภั ยซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัย รถยนต์แบบคุ้ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัท บีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นายยงยุทธขับรถเข้าไปในโรงงานของลูกค้า นายยงยุทธไม่ทันระวัง
ขับไปชนกับรถโฟล์คลิฟ ท์ซึ่งกาลังยกของอยู่ในโรงงาน พิสูจน์แล้วว่านายยงยุทธเป็นฝ่ายประมาทและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ดังนั้น บริษัท
บีประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถนายยงยุทธและความเสียหายต่อ
รถโฟล์คลิฟท์

5

คาสั่งนายทะเบียน 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
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2) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจา
อยู่กับตัวรถยนต์
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
ตั ว อย่ า งที่ 3.35 นายหวั ง เป็ น ผู้ เอาประกั น ภั ย ซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ แบบคุ้ ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) นายหวังให้นางสาวเต็มใจเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นางสาวเต็มใจ
ขับรถยนต์ไปธุระได้เกิดชนกับรถยนต์ของนายน้าเงิน เป็นเหตุให้รถของนางสาวเต็มใจไถลลงข้างทางไปชนกับต้นไม้
พิสูจ น์แล้วพบว่ารถยนต์ ของนายน้าเงิน เป็ น ฝ่ายผิด ความเสียหายที่ เกิดขึ้น นี้เกิดจากรถของนางสาวเต็มใจชนกับ
ยานพาหนะทางบกและนางสาวเต็มใจสามารถแจ้งให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ทราบถึงคู่กรณีอีก ฝ่ายได้
ดังนั้ น บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวเต็มใจ
ในกรณีดังกล่าวหากนางสาวเต็มใจแจ้งคู่กรณีให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ทราบไม่ได้ บริษัท เอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตั วอย่า งที่ 3.36 นายอุ ทั ย เป็ น ผู้ เอาประกั น ภัย ซื้ อกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย รถยนต์ แบบคุ้ ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นายอุทัยกาลังขับรถยนต์กลับบ้าน มีรถยนต์ของนายเด่นขับล้าช่องทาง
มา เป็นเหตุให้นายอุทัยตกใจจึงหั กหลบรถยนต์โดยไม่เกิดเหตุชนกันแต่ รถยนต์ของนายอุทัยตกลงข้างทางพลิกคว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถนายอุทัย
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ
ภัยกับบริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นางสาวทองสร้อยกาลังขับรถยนต์ไปหาเพื่อน มีรถยนต์ของนาย
ทองก้อนเฉี่ยวชนกับรถยนต์นายเด่นชัย ทาให้รถยนต์ของนายทองก้อนไถลไปชนกับรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยที่
กาลังขับตามมา สาเหตุเกิ ดจากรถยนต์ของนายเด่นชัยประมาทแต่นายเด่นชัยขับรถยนต์หลบหนีไปและไม่มีใครจา
ทะเบียนรถยนต์ของนายเด่นชัยได้ กรณีนี้คู่กรณีของรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยคือ รถยนต์ของนายทองก้อน ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวทองสร้อย
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้คาจากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ข. การแตกหั กของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสี ยหรือการหยุ ด เดิน ของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนักหรือจานวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
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. จะไม่นามาใช้ในกรณี ที่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิด ขึ้น
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่นามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
4) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด ชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คื อ
2,000 บาทแรกของความเสียหายอันเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นางสาวสวยขับรถยนต์ที่มีประกันภัยไปชนกับรถยนต์คู่กรณี ซึ่งนางสาวสวย
เป็นฝ่ายผิด กรณีนี้นางสาวสวยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
(2) การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
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(3) การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้ บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุป กรณ์ เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.4
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ปัจจุบันการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นการประกันภัยที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มุ่งเน้นการนาเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมและยังนาเสนอผ่านช่องทางธนาคาร
เทเลมาร์เก็ตติ้ง และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถึง เพศ
อายุ อาชีพ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต รายได้ เป็นต้น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุ คคลจึงเป็นแบบประกันภัยที่
สามารถขายได้ง่าย ซื้อซ้าได้ สามารถปรับให้มีความหลากหลายได้
การประกัน ภั ย อุ บั ติ เหตุ ส่ ว นบุ ค คล ค าภาษาอั ง กฤษใช้ ว่ า “Personal Accident Insurance” ค าย่ อ คื อ
“P.A.” ให้ ความคุ้มครองความสูญ เสีย หรือความเสี ยหายอัน เกิดจากความบาดเจ็บ ทางร่างกาย ซึ่งเกิด จากปั จจั ย
ภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทาให้เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
การประกัน ภัย อุบั ติ เหตุ ส่ว นบุ คคลที่ เป็ น มาตรฐานในปั จจุ บั น ได้ แก่ การประกัน ภัยอุ บั ติ เหตุส่ วนบุ ค คล
(Personal Accident Insurance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน คปภ. จึงออกเป็นคาสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค วามเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ย
ประกัน ภัยสาหรับการประกัน ภัย เบ็ ด เตล็ด ประเภทอุบั ติเหตุและสุขภาพแบบอัตโนมัติ (File and Use) เป็ นการ
อนุญ าตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเสนอขายให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ณ เวลาที่ คปภ. ประทับตรารับเรื่อง
คาขอรับความเห็นชอบ ไม่ต้องรอให้ถึงกระบวนการรับความเห็นชอบ ณ ปัจจุบันมีประกาศทั้งในส่วนของแบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 6 โดยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติแบ่งกรมธรรม์
ประกันภัยเป็น 2 ประเภท คือ
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตร
เครดิต)
การแบ่งตามการชาระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการชาระเบี้ยประกันภัย

คาสั่งนายทะเบีย นที่ 6/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารให้ความเห็ นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ ยประกันภัยสาหรับ การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)
6
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่สาคัญ
แตกต่างกันดังนี้7
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
รายละเอียด

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนบุคคล

ระยะเวลาประกันภัย
เงื่อนไขทั่วไป และคานิยาม

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น.
คานิยาม คาจากัดความมี 11 ข้อ

ข้อกาหนดทั่วไป

เงื่อนไขและข้อกาหนดมี 11 ข้อ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือน
2. แบบชาระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น.
คานิยาม คาจากัดความมี 17 ข้อ
มีคานิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการตีความ
คานิยามใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา 11 คา
นิยาม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย
แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล
สถานพยาบาล เวชกรรมคลินิก
มาตรฐานทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นและสมควร ความจาเป็นทาง
การแพทย์ ปีกรมธรรม์ประกันภัย
และการก่อการร้าย
เงื่อนไขและข้อกาหนดมี 14 ข้อ
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสาคัญ
5 ข้ อ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการ
ตีความและใช้ปฏิบัติ ดังนี้
1. สัญญาประกันภัย
2. การตรวจทางการแพทย์
3. ผู้รับประโยชน์
4. การชาระเบี้ยประกันภัย
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
7
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
รายละเอียด

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข้อยกเว้นทั่วไป

ข้อยกเว้นทั่วไป มี 18 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
- ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง
- ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว
บางส่วน
- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ
- อ.บ.5 จากัดความรับผิดกรณี
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาร้าย
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจากัดเวลา

เอกสารแนบท้าย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
ข้อยกเว้นทั่วไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมจากเดิม 5 ข้อ
เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่
อีก 3 ผลประโยชน์คือ
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก
ไฟไหม้ฯ
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้
ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
และมีการปรับปรุงเรื่อง
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ
แต่แยกเป็น อ.บ.3.1-3.5
- อ.บ.5 จากัดความรับผิดกรณี
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาร้าย
- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง
ทันตกรรม

ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติเท่ านั้ น เนื่ องจากมี การปรับ ปรุงให้มีความเหมาะสมกับ ปัจจุบัน และจะอธิบายกรมธรรม์ประกันภั ย
อุบัติเหตุอีก 2 กรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ คปภ. พัฒ นาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชน
ทุกคนรวมถึงผู้พิการที่สามารถเข้าถึงได้ ในเรื่องที่ 3.7 คือ
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
2. กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อุ บั ติ เหตุ เพื่ อคนพิ ก ารส าหรับ รายย่ อย (ไมโครอิ น ชั วรัน ส์ ) หรือประกัน ภั ย เพื่ อ
คนพิการ 300
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1.1.1 อุบัติเหตุ คาว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยกาลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น คาว่าอุบัติเหตุสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบตั ิเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

1)
2)
3)
4)

การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury)
โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean)
โดยตรงและโดยเอกเทศ (Directly And Solely)
จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean)

ตั วอย่า งที่ 3.38 พ่ อเลี้ ย งภูชิ ต ซื้ อกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยอุ บั ติ เหตุ ส่ วนบุ คคลคุ้ม ครอง อ.บ.1 การเสี ย ชี วิ ต
สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด (มหาชน)
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจา ทาให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิด ขึ้นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของคาว่าอุบัติเหตุ
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท รวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน) วัน
หนึ่งไปยกของเพื่อจะนาขึ้นไปเก็บที่ชั้น 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังทาให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
คาว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัท รวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้
ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาทาให้แขนหัก ต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของคาว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ ประกัน ภัยอุบั ติเหตุ ส่วนบุ คคลคุ้ม ครอง อ.บ.1 การเสีย ชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอื่นใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่ องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
เริ่มต้น ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ ระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุ คคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย

8

คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกั นภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนสาคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้
ซึ่งกฎหมายกาหนดว่าบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้
1) ความสัมพันธ์ทางการสมรส (จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หมั้น)
2) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (บุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง บุตรบุญธรรม)
3) ความสัมพันธ์ฉันญาติ เช่น พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา - ต้องพิจารณาความสูญเสียทางการเงิ น
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 การสูญ เสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หู หนวกและเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
1.3.3 จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน อ.บ.1
และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2
เงื่อนไข คือ
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุหรือ
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้
ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ไว้กับ บริษั ท ยุติธรรมประกัน ภัย จากั ด (มหาชน) ต่อมานายสุ ทิน เกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่าต้องนาส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษั ท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน
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2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้น เชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ ซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัยอุบั ติเหตุส่วนบุคคลคุ้ม ครอง อ.บ.2 การเสีย ชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน)
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ทากับข้าวถูกมีดทาครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามทาให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ
600,000 บาท
3) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจาตามปรกติ และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิด ขึ้นภายใน 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
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2

ความคุ้มครอง
เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
สายตาหนึ่งข้าง
หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
หูหนวกหนึ่งข้าง
นิ้วห้วแม่มือ(ทั้งสองข้อ)
นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
นิ้วชี้ (สามข้อ)
นิ้วชี้ (สองข้อ)
นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
นิ้วอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
นิ้วหัวแม่เท้า
นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจานวนที่ซื้อ)

ผลประโยชน์
% ของจานวน
% ของจานวน
เงินเอาประกันภัย เงินเอาประกันภัย
อ.บ.2
อ.บ.1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
50%
15%
25%
10%
10%
8%
4%
5%
5%
1%
100%
50%
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง

100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
100%
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง
ตามทีค่ ุ้มครอง
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้
(1) ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจาได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปทางานได้
(2) ทุ พ พลภาพชั่ ว คราวบางส่ วน ความหมายเหมื อนกับ ข้อ 1 ข้า งต้ น เพี ยงแต่ ว่า ความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปทางานได้ ต่อมา
อาการทุ เลาเบาบางลง นายเขีย วจึ งได้ ท าการถอดเฝื อกออกแล้ ว แต่ แพทย์ ยั งให้ ใส่ ผ้ า เพื่ อกระชั บ บริเวณข้อเท้ า
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นครั้งๆ
ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจานวนเงินหรือจานวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
(3) ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์
ค้ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)
การฝังเข็ม
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
กรณี มีการรักษานอกประเทศไทย บริษั ทประกันวิน าศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
(4) กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบั ติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุ ไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหั ก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จาเป็นต้องรักษาโดยการทาให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
ภายหลังที่บ ริษั ทประกัน วินาศภัยได้ รับ หลักฐานพิ สูจน์ การแตกหั ก โดยการเอกซเรย์แล้ ว
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ข. ในกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยผลประโยชน์ ไ ม่ ถึ ง 100% ของจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่สาหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ในรอบปี กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นั้ น โดยมี ค วามคุ้ม ครองเท่ า กับ ยอดคงเหลื อ จากการจ่ ายผลประโยชน์ ต ามตาราง
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้สาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชน์สาหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2
ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกาเนิด
(5) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่ว ยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย
ไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกคาสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จานวน 1 วันสาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจานวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน 9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหั วใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม

คาสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ป ระกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
9
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การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่ อหุ้มไขสันหลัง
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก)
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน
(6) อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
ก. ขณะผู้ เอาประกัน ภัย เป็ น ผู้ โดยสารและเกิด อุ บั ติ เหตุ ขึ้น กั บ รถไฟ รถไฟลอยฟ้ า
รถไฟฟ้ าใต้ ดิ น ขณะขับ เคลื่ อนด้ ว ยเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่ งมวลชน
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
ข. ขณะผู้ เอาประกัน ภัย เป็ น ผู้ โดยสารลิ ฟ ต์และเกิด อุ บั ติ เหตุ ขึ้น กับ ลิ ฟ ต์ส าธารณะ
สาหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
1.4 ข้อยกเว้นที่สาคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
1) การกระทาของผู้เอาประกัน ภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติ ด หรือยาเสพติด ให้ โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
5) การแท้งลูก
6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุ
7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
8) อาหารเป็นพิษ
9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
10) สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เมื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก
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เกิด จากการกระท าของผู้ เอาประกัน ภั ย ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤทธิ์ สุ ราระดั บ แอลกอฮอล์ ในเลื อ ดตั้ งแต่ 150 มิ ล ลิ ก รัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิ จการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้ น แต่ การโดดร่ม เพื่ อรักษาชี วิต ) ขณะกาลั งขึ้น หรือกาลั งลงหรือโดยสารอยู่ ในบอลลู น หรือเครื่องร่อน
เล่นบันจีจัมพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ กาลังขึ้นหรือกาลังลง
3) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7) ขณะปฏิบัติ หน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมั คร และเข้าปฏิบั ติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร
แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการดาน้าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า แต่สายถังอากาศขาด
ทาให้ น ายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่ งโรงพยาบาลเพื่ อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็ น “เจ้าชายนิ ท รา”
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรื อแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.47
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุ คคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน
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ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่า ฝ่ า ยใดเป็ น ฝ่ ายผิ ด ต่ า งบั น ดาลโทสะและต่ อ สู้ กัน นางสมทรงได้ รับ บาดเจ็ บ กระดู กแขนซ้ ายหั ก กรณี นี้ ถือ ว่ า
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้ น บริษั ท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงไม่ต้ องชดใช้
ค่าทดแทน
1.5 เงื่อนไขที่สาคัญ
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย ระบุ ชื่ อ ผู้ รับ ประโยชน์ เพี ย งคนเดี ย ว และผู้ รับ ประโยชน์ ได้ เสี ย ชี วิ ต ก่อ น
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ยนตัวผู้รับ ประโยชน์ หากผู้ เอาประกัน ภัย มิได้ แจ้งหรือไม่ ส ามารถแจ้งให้ บริษั ท ประกัน วิน าศภัยทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั วผู้ รับ ประโยชน์ นั้ น หรือแจ้ งเปลี่ ย นแปลงการรับ ประโยชน์ ของผู้ รับ ประโยชน์ ที่ เหลื ออยู่ หากผู้ เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจานวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
3) การสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาประกัน ภั ยโดยอั ต โนมั ติ เมื่ อผู้ เอาประกัน ภั ยถูกจองจ าอยู่ ในเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะ
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน 10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
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5) การจากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มสาหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวิน าศภัยจะคานวณเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้
1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬ าอันตราย เช่น การดาน้าที่ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬ าไต่หน้าผา
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 หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง
6) อ.บ.5 การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจากัดจานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย ซึ่งจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมสาหรั บ
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
11 ประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559
10
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภั ยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ชาระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วัน ที่กรมธรรม์ ประกัน ภัยมีผลเริ่มต้น ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
(1) ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป
(2) เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือ ทัณ ฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน
(3) เมื่อไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะชาระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
(4) หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยจานวนหนึ่ง หรือหลายจานวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษั ท การไม่ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อ ๆ ไปนั้นจะทาให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่
2 เดือนขึ้นไป
(5) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุ คคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย
การพิจารณาส่วนได้เสียสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
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2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
3) จานวนเงิ นเอาประกัน ภัย จ านวนเงินจ ากั ด ความรับ ผิ ด และวิ ธีก ารชดใช้ ค่า ทดแทน ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ
2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยทา
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
2.5 เงื่อนไข
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี
ชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ย นตัวผู้รับ ประโยชน์ หากผู้ เอาประกัน ภัย มิได้ แจ้ งหรือไม่ สามารถแจ้งให้ บริษั ท ประกัน วิน าศภัยทราบถึงการ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วข้างต้ น เมื่ อผู้ เอาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต บริษั ท ประกัน วิน าศภัย จะจ่า ยเงิน ผลประโยชน์ ให้ แ ก่
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั วผู้ รับ ประโยชน์ นั้ น หรือแจ้ งเปลี่ ย นแปลงการรับ ประโยชน์ ของผู้ รับ ประโยชน์ ที่ เหลื ออยู่ หากผู้ เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวิ นาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับชาระ
แล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
3) การชาระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระ
เบี้ยประกันภัยรายปี ) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้น จึงต้องกาหนด
เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการชาระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้
(1) เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องชาระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบเดือนของการชาระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจะทาการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตตามที่ผู้เอาประกันภัย
ตกลงไว้โดยอัตโนมั ติ และหากมี การชาระเบี้ ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในเดือนใดได้
บริษัทจะผ่อนผัน โดยนายอดค้างชาระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป หากหลังจากนั้น บริษัทยังคง
ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุ้มครองจะเป็นอันสิ้นสุด ณ วันครบรอบเดือนที่เบี้ยประกันภัยที่ได้
ชาระไว้เป็นครั้งสุดท้าย แต่หากบริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับ
ความคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยนั้น
4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการชาระเบี้ย
ประกั น ภั ย ของผู้ เอาประกัน ภั ย แต่ สั ญ ญาประกั น ภั ย จะสิ้ น สุ ด โดยอั ต โนมั ติ ในบางกรณี ต ามที่ ได้ กล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
ระยะเวลาคุ้มครอง
5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจาเป็น
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
6) สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเงื่อนไขเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญ ชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ทาร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม
2.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจาเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้
อาชีพ
งานอดิเรก

อายุ

ฐานะทาง
การเงิน

สุขภาพ
ประวัติการ
เรียกร้อง

ภาพที่ 3.5 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ย
ประกันภัยรายปีและกรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต)

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.5
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้น ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้ มครองการสูญเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมทั้งการรักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอื่น ๆ เพิ่ มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็ น ความล่าช้าของกระเป๋ าเดิน ทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจาทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เครื่องบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่ งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการกาหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกินจานวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการกาหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดทา
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พานักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานสาหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป (Individual or Group of Tourists)
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองสาหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งสาหรับตนเอง ครอบครัว หรือ
หมู่คณะ
2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides)
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาสาหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทนาเที่ยว
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทนาเที่ยวจะเป็นผู้จัดทากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้น ๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว
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2. การประกันภัยอุบั ติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance) ซึ่งเป็ นกรมธรรม์
ประกัน ภัยอั ตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยสานั กงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย
ในเรื่องนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดลาดับโดย
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง
แต่ละครั้งคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ ผู้เอาประกัน ภัยไม่สามารถเดิ นทางกลับ ได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่
(1) กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดาเนินต่อเนื่อ งกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะกาลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสาคัญ
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ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
คุ้มครองการเสี ยชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท จริงใจ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย
(3) การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท หนึ่งประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะกาลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกทาให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณี นี้ถือว่าเป็น อุบั ติเหตุ และอยู่ ในระยะเวลาการเดิ น ทาง ดังนั้ น บริษัท หนึ่งประกัน ภัย จ ากัด
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้
1.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสู ญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และทาให้เกิดผลดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การสูญ เสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึ ง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
การสู ญ เสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิ ท และไม่ มี ท างรักษาให้ ห ายได้ ต ลอดไป บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
(2) การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ
ก. ความคุ้มครองสาหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จานวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่นาหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ข. ความคุ้มครองสาหรับการรักษาพยาบาล จานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย
1.4 ข้อยกเว้น
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
(5) การแท้งลูก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

(6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วั นเกิด
อุบัติเหตุ
(7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
(8) อาหารเป็นพิษ
(9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
(10) สงคราม อาวุธนิวเคลียร์
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็ น อย่ างอื่ น ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ในวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2560 ขณะนางสาวอรทั ย กาลั ง ลงเรือเพื่ อจะไปดาน้ า
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า นางสาวอรทัยก้าวพลาดทาให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
(2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(3) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
(4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
(5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภั ยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท จริงใจประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560
ในวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิ ต ไปเที่ ยวเกาะพะงัน กับ เพื่ อนๆ ขณะนายผานิ ต กาลัง ลงเรือเพื่ อจะไปด าน้ า
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า นายผานิตก้าวพลาดทาให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ ในขณะเล่ น หรื อแข่งกีฬ าอั น ตราย ดั งนั้ น บริษั ท จริงใจประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้ ค่าทดแทนตาม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.5 เงื่อนไข
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัต โนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย
อัตโนมัติสาหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
2) การเรียกร้องค่าทดแทน
(1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
(2) ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่ งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
มีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทา
ได้แล้ว
(3) สาหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่น
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้
1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้
1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การดาน้าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น
บันจีจัมพ์
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4) การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย
1.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) พาหนะในการเดินทาง
5) สถานที่ปลายทาง
6) จานวนเงินเอาประกันภัย
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic. or.th และ https://www.tgia.org)
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง
แต่ละครั้งคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินที่
ผู้เอาประกัน ภั ยใช้ โดยสาร ซึ่ งท าให้ ผู้ เอาประกัน ภัย ไม่ ส ามารถเดิ น ทางกลับ ได้ ภายในกาหนดวัน กลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
(1) กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากกาหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสาคัญ
(3) การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ย วด้วยตนเองก่อน
หรือหลังจากกาหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 ผู้เอาประกันภัย
1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
2) ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุ ชื่ อเป็นผู้ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภั ยหรือ
เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ เวลาการ
เดินทาง และทาให้เกิดผลดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญ เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้
การสูญ เสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
การสู ญ เสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิ ท และไม่ มี ท างรักษาให้ ห ายได้ ต ลอดไป บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
(2) การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ
ก. ความคุ้มครองสาหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จานวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่นาหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ข. ความคุ้มครองสาหรับการรักษาพยาบาล จานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย
2.4 ข้อยกเว้น
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
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(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับ
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 จากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จานวน 40 คน
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัย วะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
กาลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูก รังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
(2) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(3) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
(4) ขณะเข้ามาหรือพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย
2.5 เงื่อนไข
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย
อัตโนมัติสาหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
2) การเรียกร้องค่าทดแทน
(1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
(2) ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
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แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทาได้
แล้ว
(3) สาหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่น
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้
3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย
4) การคานวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการทาประกันภัยเป็นรายปี
บริษัทจะคานวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะทาการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยคานวณ
จากจานวนเงินเอาประกันภัย จานวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง
2.6 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) จานวนผู้เดินทาง
5) พาหนะในการเดินทาง
6) สถานที่ปลายทาง
7) จานวนเงินเอาประกันภัย
8) ชื่อและประวัติบริษัทนาเที่ยว
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)

3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
3.1 คาจากัดความที่สาคัญ
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย
1) ในกรณี ที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับ แต่กลับ ถึ งประเทศไทย หรือจนกระทั่งวัน สิ้น สุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจานวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยกาหนด
หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
และจาเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิด ขึ้นกับ ผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ จะมีผลบั งคั บ ซึ่งมี
นัยสาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล
หรือรักษา
3.2 ผู้เอาประกันภัย
3.2.1 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
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 จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
อย่างกระทัน หันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดิน ทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่ วยในหรือผู้ ป่วยนอกบริษั ทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้ จ่ายที่ จาเป็ นและสมควร
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
หากผู้เอาประกันภัยมีความจาเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จานวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจานวนเงิน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่นามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ข้อยกเว้น
(1) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
(2) การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิด
(3) การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(4) การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุกรรม
(5) การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
(6) การรักษาพยาบาลที่ ไม่ ได้ เป็ น การรักษาแผนปั จ จุ บั น รวมถึง การรักษาแพทย์ ท างเลื อ ก
(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาบั ด 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) การบริการหรือการผ่าตัด เกี่ ยวกับการบาดเจ็บ หรือป่ วยไข้อันเกิดขึ้น เพื่อหวังผลกาไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย
(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จาเป็นต้องกระทาอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้น
หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท
(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย
อุบัติเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
และเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสูญ เสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้น เชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ข้อยกเว้น
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จน ไม่ ส ามารถครองสติ ไ ด้ ค าว่ า “ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุ รา” นั้ น ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจเลื อ ดให้ ถื อเกณฑ์ มี ระดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(3) การแท้งบุตร
(4) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
(5) การบาดเจ็บ ที่ เกิด ขึ้น ขณะผู้ เอาประกัน ภัย กาลั งขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสารอยู่ ใน
อากาศยานที่ มิได้จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ กผู้ โดยสารและมิได้ เป็ น สายการบิ น พาณิ ช ย์ มิ ได้ จดทะเบี ยนเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
(6) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
(7) ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(8) ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ
หนีการจับกุม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ กรณี
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ว ยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจาเป็นตามความเห็นหรือคาแนะนา
ของบริษั ท ผู้ ให้ บ ริก ารเคลื่ อนย้ าย เพื่ อ ท าการรักษาทางการแพทย์ ที่ เหมาะสม หรือเพื่ อน าผู้ เอาประกัน ภั ย กลั บ
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท
4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ดาเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอานาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3.4 ข้อยกเว้น
3.4.1 กลุ่ ม ข้ อ ยกเว้ น ที่ ไม่อ ยู่ภายใต้ คาจ ากั ด ความของอุบั ติ เหตุ ได้ แก่ การฆ่ าตั ว ตาย พยายาม
ฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย
การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ
หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดิน
3.5 เงื่อนไข
3.5.1 การชาระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
1) ผู้เอาประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง
จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
(1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน
(2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้เอาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอา
ประกัน ภัย ได้ รับ การชดใช้จ ากสวั สดิ การของรัฐ หรือสวัส ดิ การอื่ น ใด หรือจากการประกัน ภัย อื่น มาแล้ ว ให้ ผู้ เอา
ประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วย-งานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท
2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอัน สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
3.6 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) จานวนผู้เดินทาง
5) พาหนะในการเดินทาง
6) สถานที่ปลายทาง
7) จานวนเงินเอาประกันภัย
8) ชื่อและประวัติบริษัทนาเที่ยว
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน 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. ผลประโยชน์สาหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
2. ผลประโยชน์สาหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจาอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญ ญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แ ก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
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2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
(1) คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ
ยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
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) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด 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
ทั่ ว ไปที่ จั ด ให้ ในระหว่ า งรัก ษาตั ว อยู่ ในโรงพยาบาล รวมทั้ ง ค่า บริก ารส าหรับ การใช้ ห้ องผ่ า ตั ด การให้ ย า โลหิ ต
กายภาพบาบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบาบัด เลือด ค่าแพทย์สาหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จาเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรม
บาบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นสาหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยกาหนดไว้ ตามจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนยอดเงิน
คงเหลือสาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหั ตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจานวน
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็นร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่ว ยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บ หรือป่ วยไข้ แต่ มีข้อจ ากัด สาหรับ ค่าใช้จ่ ายที่ เกิด ขึ้น จากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงิน จากัดต่อวัน หรือจานวนเงิน ผลประโยชน์ สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวัน
ต่อครั้งที่กาหนดไว้ และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ได้แก่
ก. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ข. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ
รังแค ผมร่ว งหรือ การควบคุ ม น้ าหนั ก ตั ว หรือ การผ่ า ตั ด อั น มี ลั ก ษณะเลื อ กได้ เว้ น แต่ เป็ น การตกแต่ ง บาดแผล
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
ค. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร
ง. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จ. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย
หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
ฉ. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวช-กรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น
ช. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
ซ. การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
ฌ. การรั กษาหรือการบ าบั ดการติ ด ยาเสพติ ด ให้ โทษ บุ หรี่ สุ รา หรื อสารออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต
ประสาท
ญ. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล
ฎ. การตรวจรักษาที่ ยังอยู่ ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุ ด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
ฏ. การปลู ก ฝี หรือการฉีด วั คซี น ป้ องกัน โรค ยกเว้ น การฉีด วัคซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า
ภายหลังการถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
ฐ. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ฑ. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่
ตัวเอง รวมทั้ งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุ ตรของ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
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(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
ก. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้าย
ร่างกายตนเอง
ข. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ค. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท
ง. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
จ. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
ฉ. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสาร
อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ช. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับ ขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็ นพนักงาน
ประจาในอากาศยานใดๆ
ซ. การบาดเจ็บ ที่ เกิดขึ้น ขณะผู้ได้รับ ความคุ้ม ครองปฏิบั ติหน้ าที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรือ
อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่
ก. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
ข. การก่อการร้าย
ค. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
ง. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ก. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ข. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ค. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
ง. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่
ก. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ก. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ข. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
ค. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
1.5 เงื่อนไข
1) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผู้เอาประกัน ภัยต้องช าระเบี้ ยประกัน ภัยทั นที และความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
ก. หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่นาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม
นับใหม่
ข. หากผู้ เอาประกั น ภั ย ไม่ ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรับ ปี ที่ ต่ อ อายุ ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การแถลงอายุห รือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุ้มครองสาหรับ การบาดเจ็ บ จะเริ่ม ต้น ทั น ที ณ วัน ที่ บ ริษั ท ยิน ยอมให้ กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่า ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้ รับ ความคุ้ม ครองได้แถลงให้ บริษั ท ทราบและบริษั ท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดยไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่ านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
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1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกัน ภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการ
แท้งบุตร
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้านทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน)
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(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
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยมิได้มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
1.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค
เบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
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3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อาชีพและหน้าที่การงาน
รูปแบบการใช้ชีวิต
สภาพแวดล้อม
การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org

2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม)
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
2) ผู้ อยู่ในอุป การะ คู่ส มรสของผู้ เอาประกัน ภั ย ที่ มี อายุ สู งสุ ด ไม่ เกิน 60 ปี บ ริบู รณ์ ห รือบุ ต รตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
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) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด 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 หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรม
บาบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นสาหรับการรักษาต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยกาหนดไว้ ตามจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนยอดเงิน
คงเหลือสาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหั ตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็น ร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ ต้องการให้ แพทย์ไปเยี่ย ม
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวันต่อครั้งที่กาหนดไว้
และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล
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แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน
บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬ าอั น ตราย ขณะกาลั ง ขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสาร อยู่ ในอากาศยานที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจาในอากาศยานใดๆ
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เครื่อ งกระตุ้ น หั ว ใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker กายอุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ เที ย ม เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่ งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัด
สัญ ญาณชีพ (ชีพ จร ความดัน เลือด อุณ หภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเที ยม
ขาเทียม ตาเทียม
3.5 เงื่อนไข
1) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
- หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยในปีที่ ต่ออายุเป็ นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
มาเริ่มนับใหม่
- หากผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
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(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุ้มครองสาหรับ การบาดเจ็ บ จะเริ่ม ต้น ทั น ที ณ วัน ที่ บ ริษั ท ยิน ยอมให้ กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่ อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้ รับ ความคุ้ม ครองได้แถลงให้ บริษั ท ทราบและบริษั ท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดยไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็ นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการแท้ง
บุตร
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้า นทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(2) อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด
(3) การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน
การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ
(4) การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ
(5) การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
(6) การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยมิได้มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค
เบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1) อาชีพและหน้าที่การงาน
(2) รูปแบบการใช้ชีวิต
(3) สภาพแวดล้อม
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(4) การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
(5) ประวัตกิ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org

3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
3.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
2) ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัย บุคคลหรือนิติ บุคคลที่ ระบุชื่ อเป็ น ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
3) ผู้ อยู่ ในอุป การะ คู่ส มรสของผู้ เอาประกั น ภั ย ที่ มี อ ายุ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 60 ปี บ ริบู รณ์ ห รือ บุ ต รตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้ องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ย ประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง
6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด
7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
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�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
3) จานวนเงินเอาประกันภั ย จานวนเงินจากัดความรับผิด 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
ทั่ ว ไปที่ จั ด ให้ ในระหว่ า งรัก ษาตั ว อยู่ ในโรงพยาบาล รวมทั้ ง ค่า บริก ารส าหรับ การใช้ ห้ องผ่ า ตั ด การให้ ย า โลหิ ต
กายภาพ บาบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบาบัด เลือด ค่าแพทย์สาหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญพิ เศษ ค่าพยาบาลพิ เศษที่ บ้ านที่ จ าเป็ น ค่าห้ องผู้ ป่ วยอาการหนั กและผลประโยชน์
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็นร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ ต้องการให้ แพทย์ไปเยี่ย ม
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงิน จากัดต่อวัน หรือจานวนเงิน ผลประโยชน์ สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวัน
ต่อครั้งที่กาหนดไว้ และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน
บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้ม ครองซึ่งเป็น แพทย์สั่งให้ แก่ตัวเอง รวมทั้ งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬ าอั น ตราย ขณะกาลั ง ขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสาร อยู่ ในอากาศยานที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
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เครื่อ งกระตุ้ น หั ว ใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker กายอุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ เที ย ม เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่ วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิ จฉัยที่ ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้น หัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เที ยม
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน
เครื่องวัด สั ญ ญาณชี พ (ชี พ จร ความดัน เลือด อุ ณ หภู มิ ) เครื่องช่ วยค้ายั น ต่ างๆ รถเข็น ผู้ป่ วย อวัย วะเที ยม ได้ แ ก่
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.5 เงื่อนไข
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจานวนเงินผลประโยชน์
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
(2) ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ทาให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ทาให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม
(3) ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัยจะต้ องส่ งเอกสารและหลักฐานอัน เป็ น ข้อพิ สูจน์ แก่บ ริษัท ตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ ประกัน ภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุ คคลใดส่งให้ แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร
2) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผู้เอาประกัน ภัยต้องช าระเบี้ ยประกัน ภัยทั นที และความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
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ก. หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ ประกันภัยในปี ที่ ต่ออายุ เป็ น ความคุ้มครองต่ อเนื่องจากในปี ก่อนหน้ า และไม่ น าเงื่อนไขทั่ วไปเรื่อง
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
มาเริ่มนับใหม่
ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย
(1) ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้
เอาประกันภัยเริ่มทางานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบคาขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
(2) ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก่
ก. วันเริ่มต้นการประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเริ่มต้นการประกันภัย หรือ
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ
ประกันภัยหรือวันเริ่มเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนด
ในข้อ 2)
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน
วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน
4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
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6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจานวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ สาหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจานวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง
7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย
หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มขึ้น
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า
(1) หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการทางานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าทางานเต็มเวลาปกติแล้ว
(2) หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิม ก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
(3) หากผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากการบาดเจ็ บ หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยตาม
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จานวนเงิน
ผลประโยชน์ สูงสุดที่ ได้รับ ในรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนั้น จะไม่เกิน กว่าจานวนเงินผลประโยชน์ สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
8) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ความคุ้มครองสาหรับการบาดเจ็บ จะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัท ทราบและบริษัท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดย ไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด
(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เกี่ยวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน)
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย
10) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการแท้ง
บุตร
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้านทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(2) อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด
(3) การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน
การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ
(4) การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ
(5) การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
(6) การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
(2) การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้
มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(3) การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(4) เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
(5) กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มี ความดัน โลหิตสู งกว่าปกติ เป็ นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ
โรคเบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1) อาชีพและหน้าที่การงาน
(2) รูปแบบการใช้ชีวิต
(3) สภาพแวดล้อม
(4) การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
(5) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 3.7
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์
รัฐบาลและส านั กงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกัน ภัย (คปภ.) ได้ พั ฒ นา
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย อุ บั ติ เหตุ เพื่ อคุ้ม ครองให้ แก่ป ระชาชนทุ กคน รวมถึงผู้พิ การที่ จ ะสามารถเข้าถึงได้ ได้ แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการสานักงาน คปภ.) จึงได้กาหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด เรื่อง การบอกเลิกความคุ้มครอง)
1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย
1.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้กาหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการกาหนดที่แน่นอนของจานวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จานวนเงิน
เอาประกันภัย 100,000 บาท
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2) การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
ส าหรับ แนวทางการพิ จ ารณาชดใช้ ค่ า ทดแทนของข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ า งต้ น รายละเอี ย ดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี)
(3) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จานวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัด การงานศพ กรณี เสียชีวิต จากบาดเจ็บ หรือการเจ็บ ป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อกาหนด
ดังนี้
ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บั งคั บ เป็ น ครั้งแรก หากผู้เอาประกัน ภัย เสีย ชีวิ ตจากการเจ็บ ป่ วยภายในระยะเวลา 180 วัน จากวัน ที่ ที่ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ ออายุกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุ ดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้หลังจาก 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิ ใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(4) การแท้งลูก
(5) อาหารเป็นพิษ
(6) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
(7) สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ
หนีการจับกุม
(3) ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
1.5 เงื่อนไข
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
2) การสิ้นสุดของสัญ ญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกัน ภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือ
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะ
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีก ได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย
สาหรับคนพิการ 300
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาสาหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และชาระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง การบอกเลิกความคุ้มครอง)
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกัน ภัย ซึ่งต้องเป็น คนไทย อายุตั้ งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบ ริบูรณ์ ในวันที่ ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจาตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 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) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้กาหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้
(1) ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่างกายและ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิ ตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(2) ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
(3) ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บ ป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้
ก. ข้อตกลงคุ้ม ครองนี้มี ระยะเวลารอคอย 120 วัน นั บจากวัน ที่ที่ กรมธรรม์ ประกันภัย นี้
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 261

2/28/2563 BE 9:11 PM

3-112

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ ออายุกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุ ดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้หลังจาก 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษั ทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทาได้แล้ว
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
(4) ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง
พยาบาลเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจานวนเงิน
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย
(5) ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจานวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ
เวลาประกันภัย
2.4 ข้อยกเว้น
1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ที่ไ ม่มีการตรวจวัดหรือในกรณี ที่
ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นามาบังคับใช้ สาหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
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5) สงคราม (ไม่ ว่าจะได้มี การประกาศสงครามหรือไม่ ก็ต าม) การรุกราน หรือการกระท าของศั ต รู
ต่างชาติ สงครามกลางเมื อง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ ป ระชาชนก่อความวุ่ น วายถึงขนาดลุ กฮือต่ อต้ านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน
6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดี อาญา ที่
กระทาโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
8) การก่อการร้าย
2.5 เงื่อนไข
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย
และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
2) ข้อจากัดในการรับประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิทากรมธรรม์ประกันภัย
นี้ไม่ว่าจะทากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยทา
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก
โดยให้ถือว่าการทาประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จานวนสาหรับการทาประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
3) ข้อกาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทาประกันภัย
4) การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ
สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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บทที่ 4

แนวทางปฏิบตั ใิ นการขาย การรู้จักลูกค้า
และการให้คาแนะนาด้านประกันวินาศภัย
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 265

2/28/2563 BE 9:11 PM

4-2

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันวินาศภัย
นว. 1
(2 ชั่วโมง)

เรื่องที่
4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
4.2 ช่องทางการจาหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
4.3 การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
4.4 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
4.5 การให้คาแนะนาด้านการทาประกันวินาศภัย
4.6 การให้คาแนะนาด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน
4.7 กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้คาแนะนาในการทาประกันวินาศภัย

แนวคิด
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี ตลอดจน
ปัจจัยทางกฎระเบียบและการกากับ
2. ช่องทางการจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ประกัน วินาศภัยตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย การจาหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
โทรศัพท์ ธนาคาร ไปรษณี
ไปรษณียย์ ์ อิอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์ และอื่นๆ ส่วนแนวทางการเสนอขายโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน
คือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย โดยอาจมีแนวทางการเสนอขายแตกต่างกันไปบ้างตาม
ช่องทางการจาหน่าย เพื่อให้ สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับ
การดาเนินชีวิต
3. การรู้จั ก ลู กค้าเป็ น สิ่ ง ส าคัญ เพราะโดยธรรมชาติ ของลู กค้า ส าหรับ ธุ รกิจ ประกัน วิน าศภั ย จะมี ค วาม
หลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ สภาพความเสี่ยงภัยของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและ
ความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์ กับบริษัทรับประกันภัย ในการเสนอเงื่อนไขความคุ้มครอง
และอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการที่จะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณามี 2 วิธี คือ การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ ามีความจาเป็น เพื่อที่นายหน้าประกันภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ มี
เงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า
5. นายหน้าประกันวินาศภัยจาเป็นต้องรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีหลายแบบหลายประเภท
เพื่อที่จะสามารถแนะนาแก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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6. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ตามจานวนเงินที่แท้จริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
เป็นหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการให้คาแนะนาแก่ผู้เอาประกันวินาศภัย
7. กรณี ศึกษาการเสนอขายและการให้คาแนะนาในการทาประกันวินาศภัย คนกลางประกันภัย ประเภท
นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องเตรียมพร้อมเรื่องความรู้ เอกสาร และวิธีการนาเสนอขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแก่ลูกค้า ถ้ามีลักษณะที่ ไม่ตรงตามความต้องการ อาจทาให้ ลูกค้าชาระเบี้ยประกันภัย
ที่สูงเกินไปหรือต่าเกินไปซึ่งจะมีผลต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้
2. อธิบายแนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ได้
3. อธิบายแนวทางการทาความรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
4. อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
5. อธิบายการให้คาแนะนาด้านการทาประกันวินาศภัยได้
6. อธิบายแนวทางการให้คาแนะนาด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้
7. วิเคราะห์การเสนอขาย และการให้คาแนะนาในการทาประกันวินาศภัยได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 4.1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
การเติบโตทางธุรกิจประกันวินาศภัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2. ปัจจัยทางสังคม
3. ปัจจัยทางการเมือง
4. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี
6. ปัจจัยทางระบบการค้าเสรี
7. ปัจจัยทางกฎหมาย
รายละเอียดมีดังนี้

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจ ประกัน วิน าศภัยนั บ ได้ว่ ามีบ ทบาทที่ สาคัญ ยิ่ งต่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ เป็ น
ประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ บรรเทาความ
เดือดร้อนของภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ผ่านมา ส่งผลให้ ประเทศไทยมีระดั บการพั ฒ นาที่ สูงขึ้น เห็ นได้ จาก
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและการบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความ
เข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากขึ้น การบริการทางสังคมทุกด้านครอบคลุมทั่วถึง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก จึงทาให้มีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก เช่น การค้าโลก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ การค้าเสรียุคใหม่ไร้พรมแดนทาให้ร้านค้าในชุมชนหายไปเกิดเป็นการผูกขาดของตลาดร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจากการถูกทาลาย ปัญหา
ของพลังงานทดแทนที่ต้องสรรหาเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านระบบโลจิสติกส์ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความผันผวนของความต้องการ
ในการทาประกันวินาศภัยในอัตราลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้
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การแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ไม่คงที่ มีผลสะท้อนกลับมายังภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจะทาให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบชะลอตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าสภาพเศรษฐกิจดี
จะทาให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น สาหรับตลาดประกันภัยโลกมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของค่าสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติ การจลาจลและปัญหาทางการเมือง ในหลายประเทศความต้องการเงินทุนจาก
ตลาดประกันภัยยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบประกันภัยต่อที่มีสถิติการเพิ่มของเงินทุนในตลาดประกันภัยต่อ
ของโลกที่สูงขึ้น
ด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว สถานการณ์ถือเป็นโอกาส
ที่จะเกิด การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกันวิน าศภัยใหม่ หรือ ซื้อความคุ้มครองเพิ่ ม เติ มสาหรับ ธุรกิจ เช่ น กรมธรรม์
ประกัน ภัย ธุรกิจหยุ ด ชะงัก (เนื่ องจากภัย ที่ เอาประกัน ภัยภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกัน อั คคีภัย) กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย
อุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก กรมธรรม์ประกันภั ย
ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและอัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
เป็นต้น

2. ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ประกอบด้วย โครงสร้างประชากร
ระดับรายได้ของประชากร และการขยายตัวของประชากร
2.1 โครงสร้างประชากร การพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง
ประชากรมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้น ทั้ งนี้ องค์ การสหประชาชาติ ค าดการณ์ ว่ า ในช่ ว งปี 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643)
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ
เช่ น ความเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ การพั ฒ นาทางด้ า นการแพทย์ การโภชนาอาหาร องค์ การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ได้ ให้ นิ ย าม ผู้ สู ง อายุ (Older Person) หมายถึ ง ประชากรทั้ ง เพศชายและหญิ ง ที่ มี อ ายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3) ระดั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งเต็ ม ที่ (Super-aged Society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่
สานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 ซึ่งหมายความว่าในสังคมจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ปัญหาเรื่องของสุขภาพ
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ทาให้ประชาชนต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับผู้สูงอายุ ที่
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวได้ หรือกรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุ กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนาเบี้ยประกัน
สุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ด้วย
2.2 ระดับรายได้ของประชากร ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ ประชากรมีรายได้ระดับปานกลาง–สูง
เช่นเดียวกับมาเลเซีย โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปี อยู่ที่ 5,410 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประชากรมีรายได้สูง ได้แก่ สิงคโปร์ และบรูไน ในระดับค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีที่ 55,150
ดอลลาร์สหรัฐ และ 36,710 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ
ระดับรายได้ของประชากรมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะให้ความสนใจใน
การซื้อความคุ้มครองที่ ครอบคลุ มมากขึ้น ถ้ามี รายได้ สูงขึ้น เช่น กรณี การท าประกัน ภัยรถยนต์ จากเดิ มที่ เคยซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 หรือประเภท 3 บวก ก็ยกระดับเป็นซื้อประเภท 1 หรือกรณีการ
ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองเพิ่มเติม เช่น กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น
2.3 การขยายตัวของประชากร โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่มีความเหลื่อมล้ากับการพัฒนาเมือง ทาให้
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะความแออัดของชุมชนมีมากขึ้น การทาประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีน้อยมาก
เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนครัว เรือ นที่ ก รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบั น ทึ ก ไว้ ในปี 2559 มี จ านวนประชากร
65,931,550 คน มีจานวนบ้าน 25,233,077 ครัวเรือน ซึ่งมีจานวนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 3 ล้านฉบับ แสดงให้เห็นว่า
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสเติบโตได้อีก
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ประกันวินาศภัยของประชาชนยังมีข้อจากัด เนื่องจากผลิตภัณ ฑ์
ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีกาลังซื้อ ดังนั้น ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสาหรับ
ผู้มีรายได้น้ อย (รายย่อย) เพื่ อให้ป ระชากรส่วนใหญ่ ของประเทศได้ เข้าถึงการประกันวินาศภัยมากขึ้น และใช้การ
ประกัน ภัยเป็ นเครื่องมือในการสร้างหลักประกัน ความมั่น คงในชี วิต และทรัพย์สิ นด้ วยตนเอง (ศึกษารายละเอีย ด
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสาหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์ ได้ที่ http://www.oic.or.th/sites/default/files/
files/file-1391011209.pdf)

3. ปัจจัยทางการเมือง
นโยบายการปฏิรูปประเทศ ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกนาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนในประเทศและทุกภาคส่ว นโดยรวม มีผลต่อการขยาย
กิจการของนักลงทุนภายในประเทศ หรือต่อการเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อมีต่อความสงบสุขในการ
ดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเมืองที่ดีจะทาให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง สามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประชาชนและประเทศได้ และจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยได้
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4. ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ
จากสภาวะโลกร้อนทาให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เกิดปัจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความถี่
และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล น้าท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่น ดินไหว การขาดแคลนน้า
ในการบริโภค โรคระบาด ลมพายุมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงในความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจานวนมหาศาล ข้อมูลจาก Swiss Re Economic Research & Consulting
พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 353 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 92,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐโดยเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 36,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สาหรับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจาแนกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 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
ประจา และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ ( Climate Change ) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
เนื่องจากเป็นปัจจัยเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้าท่วม ความแห้งแล้ง
และภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อ
ชีวิต ทรัพย์สินของประชากรโลก ภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติยังเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหาร
พลังงานและน้าในอนาคต หากมีการซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและมีความคุ้มครองเรื่องของภัยธรรมชาติเพิ่มเติม
ความเสีย หายที่ เกิดขึ้น ผู้ เอาประกัน ภัย จะได้ รับความคุ้มครองโดยเป็ น ไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกัน ภัย ที่ ซื้อไว้
สาหรับภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั้น รัฐจึงได้ออกผลิตภัณ ฑ์ประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย
พืชผลสาหรับภาคเกษตร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ของเกษตรกร

5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต
การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
ลดภาระขั้นตอนต่างๆ ได้มาก ต้องมีการลงทุนที่สูงทั้งด้าน Hardware และ Software รวมทั้งบุคคลากรด้านไอที
ปัจจุบันเทคโนโลยีทาให้โลกทางการเงินเปลี่ยน เทคโนโลยี ทางการเงิน (FinTech: Financial Technology)
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ได้ ในกระบวนการท าธุ รกรรมต่ า งๆ เพื่ อให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่งใสและปลอดภั ย มากยิ่ งขึ้ น
เทคโนโลยีป ระกัน ภัย (InsureTech) เป็ นนวัต กรรมใหม่ ของการบริการเพื่ อสร้างความเชื่อมั่น ในการใช้งานและมี
แนวโน้ มในการได้ รับ การตอบรับที่ ดีจากลูกค้า แม้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีประสิทธิภาพมากกว่ามาใช้ แต่การ
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คุกคามจากภัยไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมีมูลค่าไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนจะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันอิทธิพลด้านเทคโนโลยี มีผลต่อช่องทางการเสนอขายมากขึ้น และทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยได้สะดวกและง่ายขึ้น เนื่องจากภาครัฐส่ งเสริมให้มีการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตทุกครัวเรือน จึงเป็นโอกาส
ในการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว หากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่
จะนามาจาหน่ายเป็นเนื้อหาที่ให้ความคุ้มครองแบบที่เข้าใจง่าย และตัดสินใจได้เร็ว ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในการพัฒนาและสร้างช่องทางการเข้าถึงประชาชนด้วยต้นทุนที่ต่า อีกทั้งเป็นการอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เป็นช่องทางที่เหมาะสมสาหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้
เช่ น กรมธรรม์ ป ระกันภัย การเดิน ทาง กรมธรรม์ การประกัน ภัยอุบั ติ เหตุส่ วนบุ คคล กรมธรรม์ป ระกัน ภัยรถยนต์
เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ท าการเสนอขายผ่ า นช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของส านั กงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน และลด
ปัญหาด้านการร้องเรียน (ศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง 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) ทาให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคู่แข่งใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการที่ มีภูมิประเทศตั้งอยู่กลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกัน
ในกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธ์อันดีระหว่ าง
ประเทศ ดังนั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย เนื่องจากตลาดประกันภัยกว้างขึ้นและการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งสินค้า ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น

7. ปัจจัยทางกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความต้องการให้ระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้มีลั กษณะของระบบ
ประกันภัยที่มีความมั่นคงและดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประกันภัย สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยที่เอื้อต่ อการแข่งขันของภาคธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาและเครื่องมือ
ในการกากับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกัน ภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS ) ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทาให้ต้องมี
การกาหนดมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ให้มีความโปร่งใส มีอานาจ
เพียงพอและมีเงินทุนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่ออานวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจมากขึ้นรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วเมื่อประสบปัญหาด้านการชดใช้สินไหมทดแทน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน เช่น การที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้ เงิน หรือค่าสิน ไหมทดแทนตามสัญ ญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย และทาให้จานวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ลดลง ส่งผลให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย
การปฏิบัติตัวของนายหน้าประกันวิน าศภัยทั้ งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิ ติบุค คลต้องเป็น ไป
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2551) หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน้ า ประกัน วิน าศภั ย และหมวด 6 บทกาหนดโทษ และนอกจากนี้ ยั งมี ป ระกาศต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้องอี ก ทั้ ง นี้
ในอนาคตอาจมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกากับคนกลางประกันภัยเป็นลาดับต่อไป
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 4.2
ช่องทางการจาหน่ายและแนวทางการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
ปัจจุบันประชาชนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้จากหลายช่องทางการจาหน่าย จึงเป็นการอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการทาประกันวินาศภัยได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เนื่องจากแต่ละช่องทางการ
จาหน่ายมีลักษณะที่แตกต่างกัน แนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจึงมีความแตกต่างกันด้วย นายหน้า
ประกันวินาศภัยจึงต้องรู้และเข้าใจทั้งช่องทางการเสนอขายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

1. ช่องทางการเสนอขาย
ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย แบ่งออกได้เป็น 6 ช่องทาง คือ
1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
1.2 โทรศัพท์
1.3 ธนาคาร
1.4 ไปรษณีย์
1.5 อิเล็กทรอนิกส์
1.6 อื่นๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการจาหน่ายแต่ละช่องทาง มีดังนี้
1.1 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
1) ตัวแทนประกันวินาศภัย (Agent) คือ ผู้ชักชวนให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัด
เท่านั้นจึงปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัย และต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัท
ที่สังกัดเท่านั้น
2) นายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) คือ ผู้ชี้ช่องให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริษัทจึงปฏิบั ติ
หน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทประกันวินาศภัย ช่องทางการขายนี้ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมี 2 ประเภทคือ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุบุคคลธรรมดา
คลธรรมดา และนายหน้าประกัน
วินาศภัยประเภทนินิติบุคคล
โดยทั่วไปภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ประเภทโรงงานผลิต หรือลูกค้าองค์กรใหญ่ๆ จะมีการทาประกันวินาศภัย
จากช่องทางนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลมากกว่า ด้วยคาดหวังว่าบริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้น ๆ จะมี
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านผลิตภัณ ฑ์ประกันวินาศภัย สามารถนาเสนอเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ทั้งด้านความคุ้มครอง ด้านเบี้ ยประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ เหมาะสมท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เชื่อมั่น สามารถให้การบริการได้อย่างต่อเนื่อง
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1.2 โทรศัพท์ กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายทางโทรศัพท์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้
เสนอขาย และได้รับอนุญาตจากบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องทาการแจ้งชื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทราบภายใน 7 วัน โดยการยื่นรายงานทาง
ทะเบียนประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขใบอนุญาต หมายเลขบัตรประชาชน วันที่ขึ้ นทะเบียน วันที่แจ้งยกเลิก และ
สถานะใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
1.3 ธนาคาร (Bancassurance) เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ในการเสนอขายประกันภัยทุกคน
จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แสดงสาเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ของธนาคารและของนายหน้าประกันวินาศภัยผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในส่วนที่ประชานมองเห็นได้ชัดเจน
ทั้งนี้ การเสนอขายต้องไม่บังคับให้ผู้ที่มาทาธุรกรรมกับธนาคารต้องทาประกันวินาศภัย หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร
1.4 ไปรษณี ย์ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณี ย์ ให้กระท าได้โดยบริษั ทหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคารที่บริษัทอนุญาตให้เสนอการขายผ่านทางไปรษณีย์ โดยต้อง
กาหนดให้ลูกค้าแสดงเจตนาขอทาสัญญาประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
1.5 อิเล็กทรอนิกส์ การจาหน่ายในช่องทางนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2560 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในข้อมูลของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การให้ทาธุรกรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์
1.6 อื่นๆ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน

2. แนวทางการเสนอขาย
นายหน้าประกันวินาศภัยปัจจุบันมีแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอย่างเป็นรูปแบบและเป็น
ระบบมากขึ้น โดยการนาเสนอจะต้องรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและเป็นการเสนอขายในช่องทางการจาหน่ายใด
2.1 ขั้นตอนการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอ
ขายลูกค้าอย่างมีระบบ โดยการเสนอขายทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ก่อนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย
ดังภาพที่ 4.1 ต่อไปนี้
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Pre–sale
(ก่อนการขาย)

Point of Sale
(ขณะขาย)

Post Sale
(หลังการขาย)

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการขาย

2.1.1 ก่อนการขาย (Pre-sale) ควรเตรียมการนาเสนอขาย ดังนี้
1) วางแผนเข้าพบ และนัดเข้าพบ ด้วยความพร้อมที่สุด
2) หลีกเลี่ยงการเลื่อนนัดกับลูกค้า ในการเข้าพบครั้งแรก
3) เตรียมข้อมูลการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสม เช่น จานวนเงินเอาประกันภัย
เป็นต้น
2.1.2 ขณะขาย (Point of Sale) นาเสนอความคุ้มครองด้วยความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพที่ดี น้าเสียง
แสดงถึงความตั้งใจนาเสนอแบบตรงประเด็น โดยมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น ดังต่อไปนี้
1) ให้คาแนะนาโดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
2) ให้คาแนะนาที่ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญในการทา
ประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยที่สาคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบคาขอเอา
ประกันภัย หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ใช้โอกาสในการนาเสนอขายข้อมูลไปพร้อมกัน
3) สามารถให้คาแนะนาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุด
4) ให้คาแนะนาอานวยความสะดวกและให้บริการที่ดีได้เมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยและประสงค์ให้ติดต่อ
กลับ การให้คาแนะนาจะใช้วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) มีข้อควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทนายหน้าที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตนายหน้า
ประกันวินาศภัย
(2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
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(3) หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใดให้ยุติการขายทันที
(4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัย
จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทเท่านั้น
(5) แนะนาให้ผู้มุ่งหวังทาประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชาระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
(6) เมื่อได้รับชาระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับ
เงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขาย
ที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง นอกจากจะต้องออกเอกสารแสดงการรับ เงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแสดงหนังสือมอบอานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย
(7) นายหน้ าประกัน วิ น าศภั ย จะต้ อ งส่ งเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ได้ รับ จากผู้ มุ่ งหวั งไปยั ง บริษั ท
ประกันภัยภายในระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
(8) เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่บริษัทให้ความเห็นชอบ ต้อง
มีรายการอย่างน้อยดังนี้
ก. ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัท
ข. ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย
ค. ชื่อตัว ชื่อสกุล นายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมช่องลายมือ
ง. วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
จ. สรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉ. จานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย
ช. ควรเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และทาความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย
2.1.3 หลังการขาย (Post Sale) ก่อนการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบว่ามีเนื้อความถูกต้องตามที่ได้เสนอทาประกันหรือไม่ และทาการนัดหมาย พร้อมขอเวลาจากผู้เอาประกันภัย
ในการให้ผู้เสนอขายได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นที่สาคัญแม้กรมธรรม์ประกันภัย
จะมีระยะเวลาความคุ้มครองเพียงปีเดียว ไม่ควรขาดการติดต่อเพื่อจะได้มีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มเติมได้ และลด
ปัญหาข้อโต้แย้งหากมีการเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่ชักชวน
ให้ ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกัน ภั ยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ หรือการให้คาแนะนาที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญในการท าประกันวินาศภัย ซึ่งหน้าที่ของนายหน้ า
ประกันวินาศภัยที่สาคัญประการหนึ่งคือ การเปิดเผยความจริงในใบคาขอเอาประกันภัย การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เช่น การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
ให้การบริการที่รวดเร็ว เพราะการบริการคือหัวใจในการรักษาให้ลูกค้าคงอยู่ตลอดไป
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2.2 แนวทางการเสนอขายผ่านช่องทางการจาหน่ายต่างๆ อาจมีแนวทางการขายที่แตกต่างกันไปบ้าง
ดังนี้
2.2.1 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย การให้คาแนะนาจะ
ใช้ วิ ธี การขายแบบพบหน้ า (Face to Face) ซึ่ งมี ข้อ ควรปฏิ บั ติ ห รือละเว้ น การปฏิบั ติ ในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ดังที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนขณะขาย
2.2.2 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน
เลขที่ใบอนุญ าต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กาลังเสนอขาย หลังจากนั้น ต้องแจ้งทันทีว่าตนประสงค์จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
2) หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะทาประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแจ้ง
ให้ทราบว่าตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้
3) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
จะต้ องแจ้ งขออนุ ญ าตการบั น ทึ กเสียงก่อน หากได้รับ อนุญ าตให้ เริ่มบั น ทึ กเสี ยง และขอคายืน ยัน การอนุ ญ าตให้
บั น ทึ กเสี ย งอี ก ครั้ง หนึ่ ง หลั งจากนั้ น ให้ บั น ทึ ก เสี ย งต่ อไปจนกระทั่ งสิ้ น สุ ด การสนทนา และให้ เก็ บ หลั กฐานการ
บันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผู้มุ่งหวังแจ้งขอเอาประกันภัยไว้ตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย การเสนอขายให้ทาได้ระหว่างเวลา 8.30–19.00 น. นอกจากมีการนัดหมาย
ล่วงหน้าและผู้มุ่งหวังยินยอม และห้ามเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังที่ไม่ต้องการ (เว้นแต่เลย 6 เดือนมาแล้ว)
4) ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องอธิบาย
ในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท
(2) สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง
(3) จานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา
ชาระเบี้ยประกันภัย
(4) แจ้งวิธีชาระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังกาหนด หาก
ไม่กาหนดให้คุ้มครองทันที แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วันนับ ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย จากบริษัท หรือมากกว่า
30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจานวนเมื่อ
มีการตอบตกลงทาประกันภัย
5) เมื่ อ ผู้ มุ่ ง หวั ง ตอบตกลงที่ จ ะท าประกั น ภั ย นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย จะต้ อ งแจ้ ง การท า
ประกันภัยไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทาได้ แต่ไม่เกินวันทาการถัดไป
6) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบซึ่งระยะเวลาประกันภัยที่ผู้มุ่งหวังจะ
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
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7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บ ริษัท ส่งกรมธรรม์ประกัน ภัยให้ แก่ผู้เอาประกันภัย บริษั ทจะต้อง
โทรศัพท์ไปขอคายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนาจะต้องขออนุญาต
ผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอคายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้ง
หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้บริษัทเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยและเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย ในการสนทนาต้องมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ชื่อ นามสกุลของผู้ทาการติดต่อ
(2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่
(3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย
(4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่า ผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะทาประกันภัยหรือไม่
หากยังคงยืนยันในการทาประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30
วัน นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ผู้ มุ่ งหวั งได้ รับ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย จากบริษั ท หรือ มากกว่ า 30 วัน ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ แบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มี การเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จานวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.2.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงินสามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ โดยมีข้อกาหนดเป็นหลักปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ทาหน้าที่ในการ
เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น โดยมีการแสดงขั้นตอนและ
วิธีการเสนอขายเหมือนนายหน้าประกั นวินาศภัยทั่วไป ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทาข้อแนะนาในการเสนอขายไว้ ดังนี้
1) ควรให้ลูกค้าทราบว่าเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร
2) แสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
3) เสนอแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของลุกค้า
4) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ๆ ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ และควรแนะนาให้ลูกค้าเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้
5) ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของตนเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่อาจใช้การทาประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่น
6) ในกรณีที่ต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอกด้วย
ตนเอง ผู้ซื้อจาเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงลายมือชื่อ
ในใบคาขอเอาประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

7) ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ซื้อชาระเบี้ย
ประกันภัย ให้ชาระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องได้รั บเอกสารการรับชาระเงินจากธนาคาร พร้อม
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
8) แนะนาผู้ซื้อเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
9) แนะนาให้ผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขาย หาก
ไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
10) กรณี เกิ ด ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ให้ ติ ด ต่ อ ผู้ ข ายหรื อ บริ ษั ท
ประกันภัยโดยเร็ว
2.2.4 การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกั น ภัย ผ่ า นทางไปรษณี ย์ เป็ น การเสนอขายทั่ วไปที่ ไม่ เฉพาะ
เจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งทาประกันภัยกับบริษัทด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะกรมธรรม์ ประกัน
วินาศภัยแบบพื้นฐาน
2.2.5 การเสนอขายกรมธรรม์ป ระกันภัย ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Insurance) ตาม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญ ญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ที่ กาหนดให้ดาเนินการโดย
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารเท่านั้น เป็นผู้ทาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ ขายผ่ านทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ บริษั ท ต้องได้ รับ ความยิน ยอมจากส านั กงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องแสดงขั้นตอนการขอทาประกันภัย ช่องทางการติดต่อ วิธีการร้องเรียน และ
ช่องทางการติดต่อกรณีเกิดเหตุขัดข้อง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น สรุปเงื่ อนไข ผลประโยชน์ สิทธิ
ประโยชน์ ข้อยกเว้น จานวนเบี้ย ประกันภัย ระยะเวลาการชาระเบี้ย ประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม จัดให้ผู้มุ่งหวังระบุ
ตัวตน และยืนยันตัวตนก่อนทาประกันภัย การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งไปยังระบบที่ผู้มุ่งหวังระบุไว้เท่านั้น
และต้องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย ต้องขอคายืนยัน (Confirmation) จากผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
แจ้ งสิ ท ธิ ขอยกเลิ กกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย (Free Look Period) ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน (กรณี ป ระกั น วิ น าศภั ย ยกเว้ น
กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ต้องชาระ
ตรงเข้าบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น
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เรื่องที่ 4.3
การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นหัวใจของการเสนอขาย เพราะลูกค้าคือผู้ที่
สาคัญที่สุด เมื่อไม่มีลูกค้าธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดา หรือประเภทนิติบุคคล ควร
เริ่มต้นในการรู้จักลูกค้ามาก่อน เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลความคุ้มครองไปนาเสนอ และเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทใดแล้ว ควรนากรมธรรม์ประกันภัยไปส่งมอบโดยตรงพร้อมด้วยการให้คาแนะนาเพิ่มเติม เช่น เมื่อ
เกิดความเสียหายต้องการเรียกร้องค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไป

1. การแสวงหาลูกค้า
1.1 การรู้จั กลูก ค้า นายหน้าประกันวิน าศภัยประเภทนิ ติบุ คคล อาจมี ความสั มพั นธ์ ท างธุรกิจต่อกันใน
ระดับหนึ่งอยู่แล้วกับลูกค้า เช่น มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทย เปิดสาขาจาหน่ายหรือบริการ
หรือเปิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ บริษัทมักจะนาเงินมาลงทุนพร้อมด้วยการซื้อประกันภัยขยายความ
คุ้มครองมายังสาขาในประเทศไทย แต่กรณีที่บริษัทนายหน้านิติบุคคลนั้นมีการทาการตลาดแบบตรงคือ เข้าพบลูกค้า
จากการสรรหาตามกระบวนการทางการตลาดทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลทางการค้าปกตินั้น การจะได้ผู้มุ่งหวังมาเป็น
ลูกค้านั้นควรมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างนักขายมืออาชีพ เพราะจะทาให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ในการสรรหาลูกค้าอาจมาจากที่ต่างๆ ดังนี้
1) ตลาดธรรมชาติ คือกลุ่มคนที่เรารู้จัก ซึ่งง่ายต่อการเข้าพบและแนะนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
2) แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การผลิต การบริการ เป็นต้น
3) การแนะนาต่อจากผู้ที่เคยใช้บริการ เป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมาก่อน
4) การเข้าร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
ลักษณะของลูกค้าประกันวินาศภัยจะแตกต่างจากลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการประกันวินาศภัยเป็น
การให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร หาก
มีการซื้อความคุ้มครองไว้ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมีความจาเป็นต้องมีการพิจารณารับประกันภัย ว่ามีความเสี่ยงภัย
ใดบ้างที่อาจทาให้เกิดความเสียหายขึ้น เพราะลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด เช่น พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
เคยเกิดน้าท่วม เกิดลมพายุ หรือมีการซ่อมแซมเครื่องจักร หรือทรัพย์สิน หรือเคยเกิดความเสียหายมาก่อนการทา
ประกันภัยหรือไม่ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูกค้าต้อง
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสุขภาพ ต้องเปิ ดเผยว่า มีป ระวัติ การเจ็บป่ วยมาก่อนหรือไม่ หรือกรมธรรม์ป ระกันภั ย
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ทาให้เกิดความจาเป็นในการต้องรู้จักลูกค้ามากขึ้น
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ตามกระบวนการคัด เลื อกภัย เพื่ อปรับ อัตราเบี้ ยประกันภัยให้อยู่ในระดับ ความเสี่ ยงปกติ หรืออาจปฏิเสธการรับ
ประกันภัยได้
1.2 ข้อมูลลูกค้า เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องรู้ ควรทาความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งที่ลูกค้ามีความ
ประสงค์ที่จะทาประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บริษัทที่รับประกันภัย
มีความจาเป็นต้องสารวจภัย (Survey) ก่อนการรับประกันภัยซึ่งหากได้ศึกษาข้อมูลลูกค้าไปก่อนการนัดหมาย หรือ
การประชุมเพื่อการเสนอขายจะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการทางานอย่างมืออาชีพได้ ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
เช่น
1) ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าผู้เอาประกันภัย
2) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
3) รายละเอียดทรัพย์สินและจานวนเงินที่ต้องการเอาประกันภัย
4) ความคุ้มครองที่ต้องการเอาประกันภัย ความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ที่ต้องการรับผิดชอบเอง
5) ลักษณะของสถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของลูกค้าหรือผู้เอา
ประกันภัย
6) ประวัติการเอาประกัน ภัย เช่ น ปั จจุบั นมี กรมธรรม์ ประกันภัยที่ คุ้มครองอยู่หรือไม่ เคยมีบ ริษั ท
รับประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัย หรือยกเลิกการรับประกันภัยหรือไม่
7) ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
8) รายละเอียดการมีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัย (Insurable Interest)
นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (anti-money laundering and Comgating the Financing of
Terrorism: AML/CFT) โดยตั้ งแต่วั น ที่ 21 สิ งหาคม 2555 เป็ น ต้ น ไป บริษั ท ประกัน วิน าศภัย ทุ กแห่ งต้ องปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ /ปฏิบัติไม่ครบถ้วน
กรรมการบริษัท ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้องจะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระทาการแทนบริษัท ซึ่งมีการกาหนด
โทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD: Customer Due Diligence)
ออกโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน (KYC: Know Your
Customer) (ศึ กษารายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส มาคมประกัน วิ น าศภั ย ไทย (www.tgia.org) หรือ สมาคมนายหน้ า
ประกันภัยไทย (www.ibathai.com)

2. การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
โดยธรรมชาติของลูกค้าสาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความหลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ
สภาพความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของลูกค้า ความต้องการเอาประกันภัยและความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และหากทราบความต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมจะเป็นประโยชน์ในการเจรจา
เกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 282

2/28/2563 BE 9:11 PM

แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จกั ลูกค้า และการให้คาแนะนาด้านประกันวินาศภัย

4-19

2.1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการไปพบ เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่ได้ศึกษาข้อมูล
ลูกค้าไปก่อนการเข้าพบ
2) ควรใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลลูกค้าและนาเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้วยความทันสมัยเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ
3) ไม่ควรสร้างความราคาญให้กับลูกค้า ควรคิดเสมอว่าการรักษาเวลาเป็นเรื่องสาคัญ ในการเข้าพบ
ควรเรียนรูเ้ ทคนิคการพูดที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสนใจในการให้ข้อมูลระหว่างกัน
หากมีลูกค้าที่ประสงค์จะให้นาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นั่นหมายความว่าลูกค้าได้ให้ความ
ไว้วางใจแล้วเพราะข้อมูลในการทาประกันวินาศภัยนั้นสาคัญมาก เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน
เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการประกันภัยสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยเป็นสิ่งสาคัญที่ลูกค้าต้องเปิดเผยเพื่อการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งไม่ควรนาไปเปิดเผยที่ใด ทั้งนี้ควรคิดเสมอว่าเป็น การรักษาจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติต่อ
ลูกค้า
2.2 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
1) การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ถึงความรู้สึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบั น การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึง การบอกถึงประวัติหรือเรื่องราวในอดีตของ
ตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอื่นเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ การ
เปิดเผยตนเองของนายหน้าประกันวินาศภัยมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ
2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์สาคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระทาของบุคคลทั้งสองฝ่าย และความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ทาลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม
ความไว้ ว างใจเกิด ขึ้ น เมื่ อบุ คคลเต็ ม ใจที่ จ ะเสี่ ย งต่ อผลที่ จ ะเกิด ขึ้น จากการเปิ ด เผยตนเองเกี่ย วกั บ
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่างๆ
ความไว้วางใจ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ นายหน้าประกันวินาศภัยทาให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จาก
การเปิดเผยตนเอง การที่บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และการเยี่ยมเยียนจะทาให้เกิด
ความไว้ใจมากขึ้น
3) การสื่ อสารและทั ก ษะการสื่อสารเพื่อความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง ชัดเจน ทาให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อน
ความรู้สึก และการถามคาถาม ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อด้วย
2.3 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจากความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 1 ปี
ซึ่งในระหว่างปีที่คุ้มครอง ลูกค้าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพย์สินเกิดความเสียหาย หรือหาก
ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากนายหน้าประกันวินาศภัย
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มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้ครบกาหนดต่อ
อายุสัญญา ลูกค้าจะนึกถึงผู้ให้บริการเป็นลาดับแรก นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่ทาหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย โดยมีแนวทางการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้
1) ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว หรือใช้โอกาสในการไม่ต่อรองของลูกค้าเป็นการแสวงหา
กาไรมากเกินไป เช่น การเสนอขายในราคาเบี้ยประกันภัยที่สูงเพื่อให้ผู้ขายได้ค่าตอบแทนที่สูง
2) รู้จั กกาลเทศะ มี ม ารยาทดี อ่อนน้ อมถ่อมตน พู ด จามี สัม มาคารวะ ให้ เกียรติ ลูกค้า เพราะผู้ขาย
ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนั้นๆ
3) ให้ความต่อเนื่องในการบริการ เช่น การใช้โทรศัพท์ อีเมล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริการ
ต่างๆ
4) ให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ซื้อได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมีโอกาสได้ขยายการซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่ม หรือหากลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็สามารถให้ความรู้ หรือแนะนาวิธีลดความเสี่ยงภัย
เบื้องต้นได้
5) ให้บริการการสื่อสารที่รวดเร็ว ศึกษาหาแนวทางในการให้การบริการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น
การใช้ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการทางาน หรือระบบสมาร์ทโฟน เพื่ออานวยความสะดวกในการติดตาม
ประสานงานต่างๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย เช่น เจรจานัดหมายหรือตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
6) ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น งานเลี้ยง การแข่งกีฬา หรืองานสังสรรค์ที่จาเป็นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน
7) รักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่เพื่อการจัดการด้านการทาประกันภัย
หรือตามข้อกาหนดด้านกฎหมาย
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เรื่องที่ 4.4
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีความหลากหลาย แม้จะมีประเภทความคุ้มครองหลัก 4 ประเภท คือ 1) การ
ประกันอัคคีภัย 2) การประกันภัยรถยนต์ 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น สาหรับลูกค้าประกันวินาศภัยอาจจัดแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
และ 2) ลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจการค้า (เชิงพาณิชย์) หรือองค์กร
โดยทั่วไปลูกค้าบุคคลธรรมดาจะซื้อความคุ้มครองให้ตนเอง และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นยังสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ส่วนลูกค้านิติ บุคคล
ประเภทธุรกิจ การค้าทั่ วไปจะคานึ งถึงความคุ้ม ครองธุ รกิจ ของตน รวมถึงพนั กงานที่ ส ามารถมั่ น ใจได้ ว่าหากเกิด
วิน าศภั ย ขึ้น ธุรกิจ ของตนจะด าเนิ น ต่ อไปได้ อย่ างมั่ น คงและสามารถกลั บ คืน สู่ ส ภาพเดิ ม ได้ โดยเร็ว เพราะมี การ
ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้ จากการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจึงมีความจาเป็น เพื่อนายหน้าประกันวินาศภัยจะได้จัดหาผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรงตามความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการ

1. วิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้า
การหาความต้องการของลูกค้าให้เจอดูเหมือนจะเป็น เรื่องที่เข้าใจง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วทาได้ยากมาก
และการจะรู้ถึงความต้องการลูกค้าได้นั้น Jeff Sauro (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2015) ได้แนะนา 8 วิธี ในการ
ค้นหา ดังนี้
1) ข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลที่ มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติการทาประกันภัยของลูกค้า การขอข้อมูลจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยในการที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้คาแนะนาหรือการสอบถามมายังบริษัทประกันวินาศภัย ผลสารวจต่างๆ ที่
นายหน้าประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันวินาศภัยทาการสารวจ หากข้อมูลเหล่านี้เพียงพอที่จะนามาวิเคราะห์เพื่อ
หาความต้องการของลูกค้าได้ องค์กรก็ไม่จาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนทาวิจัยหรือหาข้อมูลใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วย
ให้นายหน้าประกันวินาศภัยประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง
2) สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder Interview) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถหาข้อมูลได้จาก
การสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายรับประกันภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายบัญชี เนื่องจากฝ่ายต่างๆ เหล่านี้จะต้องทางานใกล้ชิดลูกค้า และรู้จักสินค้าและลูกค้าเป็น
อย่างดี
3) แผนผังขั้นตอนการทางาน (Process Mapping) นายหน้าประกันวินาศภัยควรรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการ
ทางานของลูกค้า เนื่องจากจะช่วยให้มองเห็นการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงภัยของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วย
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ให้เห็นโอกาสในการปรับ ปรุง และสามารถวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
4) แผนผังเส้น ทางเดิ น ของลูกค้า (Customer Journey Mapping) นายหน้ าประกัน วิน าศภัยควรศึ กษา
เส้ น ทางการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัยของลู กค้า เพื่ อจะได้ ท ราบถึงความพึ งพอใจของลู กค้า ปั จจุ บั น และรู้ถึง
เส้นทางเดินของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วินาศภัยว่าแตกต่างไปจากเดิมและมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างไร เช่น
ก่อนที่ ลูกค้าจะตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ ประกัน วิน าศภัยจะมีขั้น ตอนในการพิ จารณามากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ น การดูจาก
โฆษณาเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูลด้วยการรีวิวจากเว็บไซต์ที่มีผู้เคยใช้ สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือการเปรียบเทียบ
ราคาและความคุ้มครองเพิ่มเติมมากขึ้น การศึกษาเส้นทางการเดินของลูกค้า จะช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและการให้บริการต่อไป
5) การวิจัยแบบตามติดลูกค้า (Follow Me Home Research) เป็นการวิจัยแบบ Ethnographic Research
ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้การสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ของกลุ่มในสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพื่อให้เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
จะมีความใกล้ชิดลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้น นายหน้าสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าได้ เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการ
ใช้ชีวิตและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งเป็นโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป
6) สัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Interviews) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถสอบถามถึงปัญหาทีล่ ูกค้าพบ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าต้องการได้
7) การส ารวจความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า (Voice of the Customer Surveys) นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย
สามารถสารวจความคิดเห็นของลูกค้าโดยจะสอบถามถึงทัศนคติ และความคาดหวังของลูกค้าที่มี ต่อผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยและบริการ ในการตั้งคาถามควรมีทั้งคาถามปลายเปิดและคาถามปิด 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 นายหน้าประกันวินาศภัยควรทาการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ย งภัย ให้แก่ลู กค้า ด้ วยการสัม ภาษณ์ เพื่ อหาข้อมูล (Fact Finding) เพื่ อน ามาวิเคราะห์ ความเสี่ ยงภัย และ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วยการยึดหลักความจาเป็น ความเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
และความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า โดยความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภัยสามารถแบ่งได้ 4
ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงภัยต่อบุคคล เป็นความเสี่ยงภัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพระยะยาว
การเสี ยชีวิตก่อนวัยอัน สมควร ความชราภาพ การว่างงาน ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่ อบุคคลหรือธุรกิจ
โดยทั่วไปจากการที่บุคคลไม่สามารถทางานต่อไปได้เลย หรือทางานได้แต่ไม่เต็มที่ หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษ และท้ายสุด
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจ เช่น นางจิต ประสบอุบัติเหตุตกบันไดบ้าน ทาให้ ขาหักต้องทาการผ่าตัด หรือ
นายแว่น ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเข้ารักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
2) ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน โดยสาเหตุบางประการ
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งความเสียหายโดยตรง และส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) หรือความเสียหายโดย
สิ้นเชิง (Total Loss) เช่น อาคารถูกไฟไหม้ หรือลมพายุพัดเสียหาย เป็นต้น และความเสียหายโดยอ้อมคือ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินไม่ได้เสียหาย หรือสูญหาย แต่สูญเสียมูลค่าเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรทาให้ระบบแช่แข็งโรงงานเสียหาย ส่งผลให้ผลไม้ที่เก็บไว้ในห้องเย็นเน่าเสีย เป็นต้น
3) ความเสี่ยงภัยต่อความรับ ผิ ดตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ บุ คคลซึ่ ง
กระทาการโดยประมาทเลินเล่อ และทาให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย จะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายจากการใช้สถานที่ ความรับผิดตามกฎหมายจากการ
ประกอบการ ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภั ณฑ์ ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ ความรับผิด
ของนายจ้างต่อลูกจ้าง เช่น พนักงานร้านกาแฟทากาแฟหกใส่ลูกค้า เกิดแผลบริเวณขาของลูกค้า กรณีนี้ร้านกาแฟ
มีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า หรือแพทย์ผ่าตัดคนไข้แล้วลืมกรรไกรไว้ในท้องคนไข้ ซึ่งแพทย์ต้องรับผิด
ตามกฎหมายชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนไข้ เป็นต้น
4) ความเสี่ยงภัยต่อรายได้ เป็นการลดลงของรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อการ
ดาเนินงานของธุรกิจต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรงแรมเกิดน้าท่วมขังสูงส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้า
พักได้ ทาให้ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพักในช่วงเวลาดังกล่าว จึงต้องปิดการดาเนินกิจการในช่วงน้าท่วม ซึ่ งเรียกว่าช่วง
ที่เกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งในช่วงธุรกิจหยุดชะงักนี้ ธุรกิจจึงสูญเสียรายได้และกาไรที่ควรได้รับ
2.2 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัย
เข้าใจถึงความเสี่ยงภัยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือต้องให้บริการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตรเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยมีแนวทาง ดังนี้
1) พัฒนาและทาการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เช่น
ลูกค้าต้องการคุ้มครองรถยนต์เป็นเพียงแค่ช่วงเวลา เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยเฉพาะช่วงเวลาขับรถไป-กลับที่
ท างาน หรือในช่ วงวัน หยุด นายหน้ าประกัน วิน าศภัย ควรประสานงานกับ บริษั ท ประกัน วิน าศภัย เพื่ อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า
2) คัดเลือกเงื่อนไข ความคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรเลือกผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกัน ภัยและอั ตราเบี้ ยประกัน ภัยที่ เหมาะสมกับสภาพความเสี่ ยงภัย ของลู กค้า เช่น ลู กค้ า
ใช้รถยนต์บ่อย มีความเสี่ยงภัยสูง นอกเหนือจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรแนะนาให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม
3) การกาหนดจานวนเงิน เอาประกัน ให้ เพี ย งพอกับ มู ล ค่า ของทรัพ ย์สิ น ที่ เอาประกัน ภัย เช่ น การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะนาลูกค้าให้กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยภายใต้
หมวดความเสี ย หายต่ อรถยนต์ แ ละรถยนต์ สู ญ หาย ไฟไหม้ ไม่ ค วรต่ ากว่ า 80% ของราคารถยนต์ ในวั น เริ่ม การ
ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ และนายหน้าประกันวินาศภัย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ยังคงต้องตรวจสอบจานวนเงินเอาประกันภัยภายใต้หมวดความคุ้มครองและภัย เพิ่มซึ่งต้องมีความเพียงพอต่อความ
เสี่ยงภัยในอนาคตของลูกค้าด้วยเช่นกัน
4) เปรียบเที ยบผลิตภัณ ฑ์ ประกันวิน าศภัยให้ ลูกค้าพิ จารณาอย่างชั ดเจนทั้งเงื่อนไขความคุ้ มครอง
ข้อยกเว้น และข้อดี-ข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกความคุ้มครองที่ เหมาะสมกับความเสี่ยง
ของตนเองมากที่สุดรวมถึงต้องอธิบายเมื่อต้องจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย เพราะลูกค้าอาจจะต้องมีส่วน
รับผิดชอบเองซึ่งลูกค้าไม่เข้าใจ และอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่แรก
5) ประเมินความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องประเมิน
ความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าด้วย หากนายหน้าประกันวินาศภัยเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า แต่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระเบี้ย ประกันภัยก็ไม่เกิดประโยชน์
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องประสานงานไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหาทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ตั วอย่างที่ 4.1 ผู้ ขอเอาประกัน ภั ย เป็ น บริษั ท รับ เหมาก่อสร้างแห่ งหนึ่ ง เข้า ประมู ล งานก่อสร้า งอาคาร
สานักงานไว้มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งในสัญญาการก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ระบุไว้ว่าให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดทา
ประกันภัยด้วย บริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงได้ติดต่อกับนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความต้องการในการ
ทาประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
คาแนะนาเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มที่ มีผลทาให้ขณะ
ยกของหนัก หรือแผ่นเหล็กอาจตกไปทาให้ทรัพย์สิ นในพื้นที่ก่อสร้างเสียหาย หรือทรัพย์สินของพื้นที่ข้างเคียงได้รับ
ความเสียหาย เป็นต้น
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งจากการติดตั้งหรือการรื้อถอนอาจมีมูลค่าชดใช้ต่อผู้ว่าจ้าง ทาให้ผู้รับเหมาอาจ
ประสบความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบในงานก่อสร้างที่รับไว้ จึงได้โอนความเสี่ยงดังกล่าวมาให้กับการทาประกันภัย
2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยควรนาเสนอการทา
ประกันภัยที่คานึงถึงความคุ้มครอง ดังนี้
1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors’s All Risk)
2) กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) ต่อบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างเพราะให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานที่รับเหมา เครื่องมือที่ใช้ในการทางานที่
อยู่ในสถานที่ที่ดาเนินงาน หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายมายังสถานที่ดังกล่าว
3) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการ
ก่อสร้าง มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นทาให้ผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเดือดร้อน เช่น หากการก่อสร้างใกล้กับ
บ้านเรือนทั่วไป หรือใกล้กับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีเจ้าของหรือเพื่ออยู่อาศัย ชิ้นส่วนการก่อสร้างอาจตกลงหลังคา หรือ
ระหว่างการตอกเสาเข็ม หรือจากการขุดเจาะก็ดี ทาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทาให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย
ซึ่งการทาประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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อัตราเบี้ยประกันภัยจะคานวณจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มูลค่าในสัญญาทั้งหมด ขอบเขตการทางาน ความ
คุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม ระดับความเสี่ยงรวมถึงประสบการณ์ของผู้รับเหมา ระยะเวลาของการรับ
ประกันภัย และปัจจัยอื่นๆ
ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดร้านค้าส่ง ถ้าลูกค้าสั่งของเป็นจานวนมากทางร้านจะให้บริการส่งของ
โดยมอบหมายให้ลูกจ้างในร้านขับรถยนต์กระบะไปส่ง ซึ่งรถคันดังกล่าวทางเจ้าของทาประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความกังวลว่าหากลูกจ้างต้องขับรถไปส่ง ของและเกิด
อุบัติเหตุจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ด้วย
คาแนะนาเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าว พิจารณาได้ว่ารถยนต์กระบะอาจประสบอุบัติเหตุได้ จากการขับรถ
โดยประมาทของลูกจ้าง ที่มีผลทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของลูกจ้างและของบุคคลภายนอก หรือเกิดกับทรัพย์สินซึ่งคือ
รถยนต์กระบะของนายจ้าง หรือของบุคคลภายนอก หรือความเสี่ยงที่เกิดจากรถหาย
2. การคัดเลือกผลิตภัณ ฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากหลั กดังกล่าว วัต ถุที่เอา
ประกันภัยคือ รถยนต์กระบะที่ใช้สาหรับการขนส่งสินค้า ซึ่งเฉลี่ยในการขับเพื่อส่งของวันละ 2-3 เที่ยวต่อวัน เมื่อ
ลูกค้าต้องการทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 ต้องนารถยนต์กระบะมาตรวจสภาพรถ ซึ่งอายุการใช้งานของ
รถยนต์คันดังกล่าวอาจเกินกว่าอายุรถยนต์ที่บ ริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควร
ชี้แจงให้ลูกค้าทราบในความคุ้มครองที่ไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะมีราคาที่เพิ่มขึ้น
ตัวอย่างที่ 4.3 ผู้ขอเอาประกันมีความต้องการจะทาประกันอัคคีภัย โดยใช้ บ้านที่อยู่อาศัยมาเกือบ 20 ปี
ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว โดยที่พักอาศัยเป็นบ้ านที่ปลูกสร้างขึ้นเองในพื้นที่ ประมาณ 200 ตารางวา ในอดีตไม่เคยทา
ประกันภัยใดๆ เนื่องจากเป็น พื้น ที่ที่มีรั้วมิดชิด ต่อมามีการก่อสร้างที่พั กอาศัยเป็น อพาร์ตเมนต์ มีห้องเช่าจานวน
80 ห้อง จึงมี ความคิดที่จะแบ่งพื้นที่ด้านหน้า ซึ่งเป็นที่จอดรถนามาเป็นร้านอาหาร และเปิดบริการตั้งแต่ 8.00 น.–
20.00 น. โดยหยุดวันจันทร์
คาแนะนาเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความต้องการ ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยง จากเรื่องดังกล่าว ความเสี่ยงในการเกิดภัยสาหรับบ้านอยู่อาศัยและมีการดัดแปลง
พื้นที่บ้านเป็นร้านอาหาร มีการใช้ก๊าซหุ้งต้มเพื่อการประกอบอาหารขาย
2. การคัดเลือกผลิ ตภัณ ฑ์ และอัต ราเบี้ ยประกัน ภัยที่ เหมาะสม โดยพิ จารณาจากหลัก การคือ วัตถุที่เอา
ประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นร้านอาหาร ลูกค้าต้องการทาประกันภัยคุ้ มครองทรัพย์สิน
ทั้งหมดหากเกิดไฟไหม้ขึ้น และต้องการให้คุ้มครองลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารด้วย
นายหน้ า ประกัน วิ น าศภัย ต้ องทราบให้ แน่ ชั ด ถึงความต้ องการท าประกัน ภัย ของลูกค้า เพื่ อให้ บ รรลุ ถึง
จุดประสงค์ 2 ประการคือ ชี้ให้เห็นชัดถึงธรรมชาติของโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า และชี้ให้เห็นว่าภัยใดที่รับประกันภัยได้
และภัยใดที่ ไม่สามารถรับประกัน ภัย นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถนาเสนอกรมธรรม์ป ระกัน อัคคีภัย สาหรับ
ผู้ประกอบการ จะให้ความคุ้มครองแก่ ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่กาหนดไว้เท่านั้น ความคุ้มครองจึงจัดแบ่งออกได้เป็น
1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน
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เรื่องที่ 4.5
การให้คาแนะนาด้านการทาประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันวินาศภัยจาเป็นต้องรู้และเข้าใจในประเภทของการประกันวินาศภัยก่อนที่จะทาการแนะนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

1. ประเภทของการประกันวินาศภัย
การแบ่ งประเภทของการประกันวิ น าศภัย แบ่ งได้ หลายรูป แบบ โดยสามารถแบ่ งประเภทตามวัต ถุที่ เอา
ประกันภัย แบ่งตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย และตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนี้
1.1 การแบ่งประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย มี 3 ประเภท ได้แก่
1) การประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล (Personal Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่ให้
ความคุ้มครองสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้ นต่อชีวิตและร่างกาย และอนามัยของบุคคลที่ได้ทาประกันภัยไว้ เช่น การ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น
2) การประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่
ให้ ค วามคุ้ม ครองส าหรับ ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น ต่ อทรัพ ย์ สิ น ที่ ได้ ท าประกัน ภั ย ไว้ เช่ น การประกั น อั คคี ภั ย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกัน ความเสี่ ยงภัยทรัพ ย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยสาหรับเงิน
เป็นต้น
3) การประกันภัยที่ เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง ประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่ได้ทาประกันภัยไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันไป
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือความเสียหายทางการเงินของบุคคลภายนอก เช่น การ
ประกันภัยความรับ ผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่
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) การประกันภัยสาหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดต่างๆ ตามลักษณะของผู้เอาประกันภัย
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1.3 การแบ่ ง ประเภทการประกั น วิ น าศภั ย ตามประเภทใบอนุ ญ าตของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การประกันอัคคีภัย
(2) การประกันภัยรถยนต์ (3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และ (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2. แนวทางการให้คาแนะนาและจัดทาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้กับลูกค้าทีเ่ ป็นนิติบุคคล
เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และสามารถนาเสนอขายให้กับ
ผู้มุ่งหวัง เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีโครงการจะเปิดโรงงานผลิตสินค้าอย่างหนึ่งขึ้นมาใหม่ นายหน้าประกันวินาศภัยควร
พิจ ารณาเลือกสรรผลิตภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัยข้างต้ นให้เหมาะสม และสามารถรองรับ ความเสี่ ยงภัย ของผู้ ขอเอา
ประกันภัยให้ได้มากที่สุด เนื่อ งจากลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อความคุ้มครองการประกันวินาศภัยโดยแท้จริงแล้ว ลูกค้า
อาจจะไม่ทราบว่าจะซื้อความคุ้มครองแบบไหนที่เหมาะสม วงเงินเอาประกันภัยเท่าไหร่ ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การให้ข้อมูลลูกค้าควรมีการนาเสนออย่างชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักนาในทางที่ผิด
โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสื่ออื่นๆ ที่แสดง
ภาพให้ชัดเจน ควรมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย มากกว่าปริมาณของการเผยแพร่
เนื่องจากความเสี่ยงจากการเปิดเผยมากเกินไป อาจทาให้ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล คุณ ภาพของการเผยแพร่ข้อมูลอาจ
พัฒนาได้โดยการมีมาตรฐานเผยแพร่ (เช่น การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับข้อ มูลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย) ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของคู่แข่งและทาให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ควรมีการพัฒนาให้มีการ
เผยแพร่ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งยากที่ลูกค้าจะเข้าใจ เช่น Packaged Retail
Investment Products (PRIPS) โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลหลักของการประกันวินาศภัย การเปิดเผยลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ประกันวินาศภัย ในขณะที่
ระดับของข้อมูลที่ต้องนาเสนออาจแตกต่างกันออกไป ควรมีการนาเสนอข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้
1) ชื่อบริษัทประกันภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2) ประเภทของสัญญาประกันภัยที่นาเสนอ รวมถึงผลประโยชน์ของกรมธรรม์
3) ระดั บ ของเบี้ ย ประกั น ภั ย วั น ครบก าหนดการจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย รวมถึ ง ผลของการจ่ า ยเบี้ ย
ประกันภัยช้าหรือไม่จ่ายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับสินค้าหรือบริการอื่น การปฏิบัติ
ที่ถูกต้องคือ การเปิดเผยเบี้ยประกันภัยสาหรับแต่ละผลประโยชน์ แยกจากราคาสินค้าอื่น และดูว่าจาเป็นต้องซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยด้วยหรือไม่
4) ประเภทและระดับของค่าใช้จ่ายที่ต้องหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
ลูกค้าต้องจ่าย
5) วันเริ่มความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
6) คาอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น
7) ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อยกเว้นหรือข้อจากัดต่างๆ ที่สาคัญ ข้อยกเว้นหรือข้อจากัดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อประกันภัย ซึ่งจะไม่ค่อยพบข้อยกเว้นหรือข้อจากัดที่ ผิดปกติในสัญ ญา ในการ
แยกว่าข้อยกเว้นหรือข้อจากัดใดมีความสาคัญ
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2.2 ข้อยกเว้นหรือจากัด นายหน้าประกันวินาศภัยควรคานึงถึงข้อยกเว้น หรือข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
และผลประโยชน์ที่สาคัญ ของกรมธรรม์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ตัวอย่างข้อยกเว้นหรือข้อจากัด
ที่สาคัญได้แก่
1) การชาระเงินที่มีกาหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods)
2) ข้อยกเว้นเงื่อนไขบางข้อ โรคภัย หรืออาการป่วยที่เป็นอยู่แล้ว
3) ช่วงหยุดชาระเงิน (Moratorium Periods)
4) ขีดจากัดในปริมาณเงินคุ้มครอง
5) ขีดจากัดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจ่ายผลประโยชน์
6) ข้อจากัดในสิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น อายุ ถิ่นทีอ่ ยู่ หรือ สถานะภาพการจ้างงาน
7) ส่วนเกิน (Excesses)
2.3 คาแนะนาเพิ่มเติม นอกจากนี้ควรมีคาแนะนาเพิ่มเติมที่นายหน้าประกันวินาศภัยควรนาเสนอ ได้แก่
1) เลือกบริษัทประกันวินาศภัย ควรเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคงและผลิตภัณฑ์
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ควรเลือกจากเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยอื่นประกอบ ซึ่ง
โดยทั่วไปบริษัทประกันวินาศภัยจะมีพร้อม ได้แก่
(1) ข้อมูลที่เปิดเผยได้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เช่น ผลการดาเนินงาน เป็นต้น
(2) มีสถานที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อง่าย
(3) มีสาขา หรือศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการทาประกันภั ยและการติดต่อเพื่อ
รับค่าสินไหมทดแทน
(4) มีประวัติการให้บริการที่ดี โดยเฉพาะความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(5) มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
(6) นโยบายการรับประกันภัย
2) ไม่เสนอการท้าประกันภัยซ้าซ้อน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเพื่อ
ลดข้อโต้แย้งในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะนา และไม่เสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อ
ทาประกันภัยซ้าซ้อนโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันวินาศภัยทราบถึงการ
ทาประกันภัยไว้แล้ว และควรแจ้งเป็นหนังสือว่าได้มีการทาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครองใน
ภัยเดียวกัน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายปรากฏเป็นทรัพย์สินรายเดียวกัน บริษัทเหล่านั้นจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยของตน
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 4.6
การให้คาแนะนาด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน
การท าประกัน ภัย เป็ น การแบ่ งเบาภาระของผู้เอาประกัน ภัย หากชีวิต หรือทรัพ ย์สิ นต้ องประสบกับ ความ
สูญเสียหรือความเสียหาย โดยบริษัทรับประกันวินาศภัยจะเป็นผู้ดาเนินการจัดการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นให้
เกิดการชดใช้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยระบุผู้อื่น แต่หาก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ก็ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์
นายหน้าประกันวินาศภัยควรให้คาแนะนาด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1. ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่บริษัท
ประกันวินาศภัยต้องการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจ
กระทาการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กาหนดหรือภายในกาหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ขยายเวลาให้โดยทาเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ การแจ้งล่าช้าอาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องดาเนิ นการเพื่ อบรรเทาความเสียหายเสมือนหนึ่งไม่มีป ระกัน ภัย ผู้เอาประกัน ภัยควรเก็บ รักษาทรัพ ย์สิน ที่
เสียหายไว้เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทสารวจภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายตรวจสอบก่อนเสมอ
ห้ามทาลายหรือขายซากทรัพย์จนกว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ส่งคาเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ
เสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทาได้
3. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแก่บริษัทประกันวินาศภัยหากมีการทากรมธรรม์ประกันภัยไว้กับบริษัทประกัน
วินาศภัยอื่นหรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเดียว แต่มีการเอาประกันภัยร่วมหลายบริษัท
4. ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยด้วยพยานหลักฐานและรายการ
เพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสาเนาเอกสารนั้น ๆ ข้อพิสูจน์และข้อความที่เกี่ยวกับการ
เรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทาให้เกิด อัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ทาให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตาม
สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่ครบถ้วนอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ล่าช้าในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
5. ต้องดาเนินการและยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยกระทาการใดๆ ที่
เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น
บริษัทประกันวินาศภัยอาจไม่รับพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยจงใจหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง
เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหากบริษัทปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนาคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย
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หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามคาพิพากษา หรือตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะ
ลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด
นอกจากนี้นายหน้าประกันวินาศภัยควรติดตามการให้บริการด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างใกล้ชิด
และควรให้คาแนะนาเรื่องระยะเวลาตามขั้นตอนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ซึ่งบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย
บางแห่งจะกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาการดาเนินการตามขั้นตอนชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถ
แจ้งเหตุความเสียหายไปที่บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ดังนั้น เมื่อผู้เอาประกันภัย
แจ้ งเหตุ ความเสี ยหาย บริษั ทประกันวิ นาศภัยหรือบริษั ทส ารวจภัยจะเข้าส ารวจความเสี ยหายภายใน 1 ถึง 2 วั น
หลังจากนั้น บริษัทสารวจภัยจะทาการประเมินค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยส่งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยพิจารณาภายใน 4 ถึง 7 วัน และบริษัทประกันภัยอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์

ตัวอย่างการให้คาแนะนาด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.4 นาย ก. ขับรถไปชนรถคันหน้าซึ่งเป็นของนาย ข. เนื่องจากรถนาย ข. จะกลับรถและเบรก
กะทันหัน ทาให้เกิดการเบียดของรถทั้งสองคัน โดยที่นาย ข. ไม่สนใจต่อเหตุดังกล่าวและขับรถหนีไป นาย ก. ขับรถ
ตามไปแต่เนื่องจากฝนตก นาย ก. จึงขับตามรถนาย ข. ไม่ทันและไม่สามารถจาทะเบียนรถได้ นาย ก. มีกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นาย ก. ควรทาอย่างไร จะแจ้งประกันภัยอย่างไรเนื่องจากรถนาย ก. มีรอยจากการที่กันชน
สีกัน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เอาประกันภัย/ผู้ขับขี่ มีหน้าที่แจ้งต่อบริษัทประกันภัยทันทีโดยไม่ชักช้า ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ และผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบ หรือสอบสวน พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งเหตุหรือบันทึกประจาวันเป็นคดี แล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐาน หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่ง บริษัทประกันภัยจะยึดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เท่ากับจานวนเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
การให้คาแนะนา
1) นาย ก. ควรแจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากรถคันหน้าเฉี่ยว สีของกันชนเสียหาย โดยไม่ทราบว่า
คู่กรณีเป็นใคร
2) เมื่อนาย ก. จาเลขทะเบียนรถนาย ข. ไม่ได้ กรณีนี้เมื่อแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย นาย ก. จะมีค่าใช้จ่าย
ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากรถนาย ก. เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ดาเนินการนารถเข้าซ่อมโดยติดต่อผ่านศูนย์บริการหรือบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง ทั้งนี้ หากมีผู้บาดเจ็บ นาย ก.
ต้องดาเนินการแจ้งความลงบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Motor Compulsory Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.5 นาง จ. ขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุ ชนคู่กรณี ที่ขี่จักรยาน คู่กรณี ต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 7 วัน กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ควรดาเนินการเรียกร้องอย่างไร
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

การให้คาแนะนา
กรณีบาดเจ็บ
1) ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
หลั กฐานอื่ น ใดที่ ท างราชการเป็ น ผู้ ออกให้ ที่ ส ามารถพิ สู จ น์ ได้ ว่า ผู้ที่ มี ชื่ อในหลั กฐานนั้ น เป็ น ผู้ ป ระสบภัย ในกรณี
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาทุพพลภาพ นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ 1) และ 2) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์
หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของ
พนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถเพิ่มเติมด้วย
เงินชดเชยรายวัน เป็นค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่อชีวิตที่กาหนดให้
บริษัทประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งจะต้องรับผิดชอบ โดยจะทาการจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรง สาหรับผู้ที่เป็น
ผู้โดยสาร และ/หรือบุคคลภายนอกที่ถูกกระทาให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ในอัตราวันละ 200 บาท
สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยจะพิจารณาจากหลักฐานการแสดงถึงจานวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน)
เป็น สาคัญ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยนั้นเป็นผู้ขับ ขี่ และเป็นฝ่ายผิดจะไม่ได้รับ เงิน ชดเชยรายวัน ดังกล่าวนี้แต่ อย่างใด
แต่ในกรณี นี้ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสาร หากรถประกันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมาด้วยนั้นเป็นฝ่ายผิด และมีการนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ จานวน 1,400 บาท (วันละ 200 บาท
ระยะเวลา 7 วัน)
เนื่องจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะคุ้มครองช่วยเหลือในกรณี
ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในบางครั้งวงเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอาจ
ไม่เพียงพอสาหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งหากมีการทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (คือประเภท 1, 2, 3) กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาทาหน้าที่ในส่วนที่เกินวงเงินในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
อนึ่ ง การที่ผู้เอาประกันภัยทาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์
ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน จะทาให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องไปเริ่มต้นในการเล่าเรื่องราว
พร้อมทั้งขั้นตอนด้านเอกสารกับบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์แยกไป และไม่ต้องติดต่อประสานงาน กับ
บริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง เพราะถ้าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกันก็จะทราบเรื่องตั้งแต่เกิ ดเหตุครั้งแรก การ
ดาเนิน การต่อก็จะสะดวกและต่อเนื่ อง ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดการเรื่องทั้ งหมดด้วยตัวเอง และต้องสารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งเมื่อไปตั้งเบิกก็ ต้องมี เอกสารมากมาย ที่ขาดไม่ได้ คือ บันทึ กประจาวัน จากสถานี ตารวจ ทั้งๆ
ที่บางกรณีอาจสามารถจบได้กับคู่ กรณีที่สถานที่เกิดเหตุโดยไม่ต้องไปยุ่งกับสถานีตารวจ แต่ ถ้าซื้อทั้งสองกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน เวลาเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล ดังนั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเองก็จะจดบันทึก ซึ่งบางครั้งถ้าการเกิดอุ บัติเหตุไม่มีความบาดเจ็บหรือเสียหายมากนัก
ก็ไม่จาเป็นต้องไปสถานีตารวจ

3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.6 ผู้เอาประกัน ขับ ขี่รถจักรยานยนต์ไปเกิด อุบั ติเหตุต้ องการใช้สิท ธิการรักษาพยาบาลจาก
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็ทาประกัน ภัยอุบั ติเหตุ (PA) ของ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ประกันภัยแห่งหนึ่งที่ระบุว่ารวมความคุ้มครองรถจักรยานยนต์ด้วย แต่ทางบริษัทประกันภัยแจ้งว่าต้องใช้ใบเสร็จจริง
เท่ านั้ น หรือเบิ กได้ ท างใดทางหนึ่ ง ในกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภัย คนละส่ ว น และค่า รัก ษาไม่ เกิ น สิ ท ธิ ควร
ดาเนินการอย่างไร
การให้คาแนะนา สามารถเลือกใช้สิทธิได้ทั้ง 2 กรมธรรม์ แต่ค่ารักษาพยาบาลใดที่ได้เบิกกับประกั นอุบัติเหตุ
ไปแล้วไม่สามารถไปเบิ กซ้าซ้อนกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้อีก กรณีดังกล่าวหากรายการใดไม่ได้รับ
ความคุ้มครองหรือสามารถเบิกได้จากการประกันอุบัติเหตุสามารถไปใช้สิทธิกับกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้
กรณีที่มีใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวต้องให้บริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใช้สิทธิเบิกรับรองในสาเนาว่าได้เบิกรายการใด
ไปบ้าง และ/หรือใช้สิทธิเบิกไปเท่าใด แล้วนาสาเนานั้นไปขอใช้สิทธิกับอีกบริษัทหนึ่งในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่สามารถเบิกได้จากบริษัทแรกหรือบริษัทแรกยังจ่ายให้ไม่ครบเนื่องจากเต็มจานวนเงินความคุ้มครองของบริษัท
แรกแล้ว

4. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.7 นาย ก. และครอบครัว ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 วัน
โดยจัดโปรแกรมทัวร์กันเอง เพื่อความปลอดภัยจึงจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทาง ในการท่องเที่ยว
นาย ก. ประสบอุบัติเหตุขณะเดินดูทั ศนียภาพที่สวยงาม ทาให้ขาแพลงด้านขวาไม่สามารถเดินต่อได้ และได้พากันไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ดังนั้น นาย ก. ควรทาอย่างไรในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว
การให้คาแนะนา เมื่อนาย ก. ได้แจ้งทาประกันกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้แล้ว บริษัทประกันภัย
จะแจ้งเลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่จดจาง่ายให้ ผู้เอาประกันภัยเก็บไว้เพื่อติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายของนาย ก. ที่เกิดขึ้นสามารถนามาเรียกร้องค่าชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเดินทางได้ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ซึ่ง นาย ก. อาจต้องสารองจ่ายไปก่อน และเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องรีบมาดาเนินการเบิกซึ่งแต่ละบริษัท
จะมีแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน พร้อมแนบเอกสาร 1) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ 2) รายงาน
การบาดเจ็บ 3) ใบรับรองแพทย์ที่ทาการรักษา โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางจะให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมหลายรายการ ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วยครั้งแรก การเลื่อนเที่ยวบินจากกาหนดการเดิม 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. มีอาการปวดบวมเท้าขวาโดยไม่ทราบสาเหตุจนทาให้กล้ามเนื้ออักเสบทั้งร่างกาย ญาติได้นาส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ นาง จ. ได้เข้าพักรักษาตัวโดยแจ้งแก่แพทย์ว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาเรื่องโรคทางกระดูก หรือเส้นประสาท
แต่อย่างใด ทั้ งนี้ ก่อนออกจากโรงพยาบาล นาง จ. ต้ องจ่ายค่ารักษาเพิ่ ม อีก 30,000 บาท จึงมีความคิด ที่ จะซื้ อ
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ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพเพิ่มอีก 1 ฉบับ เพื่อไม่ต้องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มหากต้องเข้าพักรักษาใน
โรงพยาบาลครั้งต่อไป
การให้คาแนะนา ผู้เอาประกันภัยพึงระลึกอยู่เสมอว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่
การแสวงผลกาไร การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่ เกินจานวนเงินที่ปรากฏใน
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากประสงค์จะทาการซื้อความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติมควรสอบถามบริษัท
ประกันวินาศภัยเดิมว่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเงื่อนไขในการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันควรจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครอง
ค่ารักษาจากการเจ็บป่วยกรณี ใดได้บ้าง เป็น การคุ้ม ครองบางส่วนหรือเต็มจานวน มีกาหนดเวลาขั้นต่าที่ จะไม่รับ
คุ้มครองในกรณีใดบ้างหรือไม่ หากมีข้อสงสัยในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันวินาศภัยที่มา
เสนอขาย หรือสอบถามกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง

6. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.9 ผู้เอาประกันภัยได้ทาประกันอัคคีภัย โดยในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ขยายความคุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน
วงเงิน 20,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือ 5% ของจานวนเงินเอาประกันภัยรวม แล้วแต่จานวนใด
จะมากกว่า ซึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยระบุจานวนเงิ นเอาประกันภัยไว้ที่ 2,000,000 บาท เมื่อเกิดฝนตกหนักและมีลม
พายุแรงทาให้กิ่งไม้หักตกมาที่หลังคาทาให้มีรอยร้าว เมื่อฝนตกน้าฝนไหลลงมาที่ฝ้า เพดาน วอลเปเปอร์ได้รับความ
เสียหาย ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้สินไหม เมื่อบริษัทได้รับเรื่องดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการนัดหมายผู้เอาประกันเพื่อส่งเจ้าหน้าที่สารวจภัยเข้าสารวจความเสียหาย
ซึ่งผู้เอาประกันได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการหาช่างมาประเมินค่าซ่อม ช่างซ่อมได้แจ้งราคาประเมินไว้
1) ลอกวอลเปเปอร์ และติดตั้ งบั ว 3 ด้าน พร้อมค่าแรง 22,000 บาท 2) เปลี่ยนฝ้าภายใน สกัด ผนังเก็บรอยร้าว
ภายนอกและภายใน ฉาบใหม่ ทาสี รวมค่าแรง 29,000 บาท และ 3) เปลี่ยนฝ้าชั้นบน พร้อมทาสีใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น
70,600 บาท ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่แน่ใจว่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ซื้อไว้จะให้ความคุ้มครองเต็มจานวนที่เสนอไป
หรือไม่
การให้คาแนะนา เมื่อบริษัทได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการประเมินความเสียหายแล้วนั้น บริษัทจาเป็นต้องใช้
เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 5-7 วัน และนาเสนอให้ผู้เอาประกันภัยทราบและเห็นชอบในใบตกลงยอมรับค่าสินไหม
ทดแทนที่บริษัทประกันภัยนาเสนอ ในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ที่มีการประเมินสูงกว่าราคาที่เป็นจริง ซึ่งบริษัทประกันภัย
อาจพิจารณาลดค่าสินไหมทดแทนได้

7. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance)
ตัวอย่างที่ 4.10 ผู้จัดการดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของอาคารชุด ได้จัดทาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ
บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในวงเงินเอาประกันภัย 160,000,000 บาท ประกอบด้วย อาคารชุดเอ และอาคารชุดบี
ในวัน เกิดเหตุ ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนั กมีปริมาณน้าฝนมาก และเอ่อล้นท่ วมด้านหลังอาคารชุดบี และน้าจากสวน
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ได้ไหลท่วมระเบียงห้องชุดชั้นจี และไหลเข้าสู่ห้องชุดชั้น จี อีก 3 ห้อง ส่วนห้องชั้น 2 ห้องเลขที่ 4 น้าฝนไหลลงท่อ
ระบายน้าไม่ทันจึงเอ่อล้นไปท่วมพื้นในห้องดังกล่าว ทาให้พื้นห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในห้องได้รับความเสียหาย
นิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปที่บริษัทที่ทาประกันภัยไว้ แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน ลักษณะเช่นนี้จะให้คาแนะนาแก่ลูกค้าอย่างไร
การให้คาแนะนา กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มิได้หมายความถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทุกกรณี ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจในข้อยกเว้น ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัย
แจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางและเงื่อนไขกรมธรรม์ความรับผิดในทรัพย์สิน ต่อบุคคลภายนอก
โดยกาหนดข้อยกเว้นว่า “กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก
หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้าท่วม ฯลฯ กรณีที่เกิดน้าท่วมห้องชุดจึงเป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครอง
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องระมัดระวังเรื่ องกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยคือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2552
มาตรา 39 ที่บัญญัติให้เจ้าของอาคารชุดซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลอาคารชุด
แล้วนั้ น ใช้สิทธิของเจ้าของร่วม มี อานาจในการทาหน้าที่ เป็ นผู้จัดการและดู แลทรัพย์สิน ส่วนกลางของอาคารชุ ด
รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ด้วย ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องต่อเชื่อมกันทั้งทางโครงสร้าง
และทางกายภาพกับทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของห้องชุดซึ่งมีจานวนมากอาศัยในอาคารชุดเดียวกัน
โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดทุกคนไม่สามารถแยกกรรมสิทธิ์ได้ กรณี
ดังกล่าวนี้มีรายละเอียดปรากฏในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 4/2553
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2559 และประกาศ เรื่อง การกาหนดวิธีการนาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ เอกสารหลักฐาน
ช่องทางการติดต่อ และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของ
บริษัทประกันวินาศภัย
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เรื่องที่ 4.7
กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้คาแนะนาในการทา
ประกันวินาศภัย
การเสนอขายผลิตภัณ ฑ์ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทาความเข้าใจว่าแต่ละผลิตภัณ ฑ์
ประกันวินาศภัยเหมาะสมกับลูกค้าประเภทใด เพราะการให้คาแนะนาที่ไม่ถูกต้องจะทาให้ลูกค้าไม่ได้รับความคุ้มครองที่ดี
หรือหากเกิดการเรียกร้องชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทน ลู กค้าก็ไม่ สามารถเรียกร้องได้ หรืออาจท าให้ ลู กค้า ชาระเบี้ ย
ประกันภัยสูงเกินไป ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอย่าง
ถูกต้อง
สาหรับอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปอาจเป็นการยากที่ผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะทราบได้ว่าอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ตนเองได้รับจากผู้รับประกันภัยนั้นเหมาะสมหรือไม่ ตามปกติผู้ซื้อประกันวินาศภัยอาจจะเปรียบเทียบอัตราเบี้ย
ประกัน ภั ย จากผู้ รับ ประกัน วิ น าศภัย หลายรายส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัย ประเภทเดี ย วกัน แต่ อัต ราเบี้ ย
ประกันภัยที่เท่ากันนั้นไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองจะเท่ากันไปด้วย นอกจากนั้น สาหรับการประกันวินาศภัย
ประเภทหนึ่งๆ ที่มีความคุ้มครองเหมือนกัน อาจจะมีจานวนเงินเอาประกันภัยหรือจานวนเงินจากัดความรับผิดที่
แตกต่างกันได้ ซึ่งทาให้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ากว่าจะมีจานวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ต่ากว่าได้ ดังนั้น หากไม่ใช่การประกันวินาศภัยที่เป็นการประกันวินาศภัยภาคบังคับโดยกฎหมายซึ่งมีจานวนเงินเอา
ประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัย ทุกรายต้องใช้เหมือนกันแล้ว ผู้ซื้อประกันภัย
จาเป็นต้องศึกษาหาความรู้หรือพึ่งพาบริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

กรณีศึกษาการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
อันประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิ น
เปรียบเทียบกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
แบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สิน ประเภทกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยไฟไหม้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรแนะนาให้ผู้ขอเอา
ประกันภัยกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าสร้างใหม่
ตั้งแต่แรกในเวลาที่เอาประกันภัย โดยไม่ควรกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยให้สูงหรือต่าเกินไป จะให้ประโยชน์สูงสุด
กับผู้เอาประกันภัยกรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหายสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เสมือนหนึ่งไม่เกิดเหตุ
การประกันภัยสูงกว่ามูลค่า (Over Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจานวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยสูงกว่ ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่า
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สินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยในส่วน
ที่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินแท้จริงโดยเปล่าประโยชน์
การประกันภัยต่ากว่ามูลค่า (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจานวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่า
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ผลของการประกันภัยต่ากว่ามูลค่า ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะถือว่าผู้เอาประกันภัย
จะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ ทาประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่า ทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหม
ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ย
สาหรับ กรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์สิน ดังกล่าวแล้ว คาว่า “การประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่แท้ จริง (Under
Insurance)” เป็นเงื่อนไขที่มีความหมายถึง การตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสี ยหายว่ า สู งหรือต่ากว่าจานวนเงิน เอาประกัน ภัย ที่ กาหนดไว้ ถ้ามู ล ค่าที่แท้ จริงนั้ นสู งกว่า ถือว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบสาหรับส่วนต่างนั้นเอง
หากผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยควร
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบถึงผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถ้าสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยมีมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัย อยู่ที่ 1,000,000 บาท และผู้ขอ
เอาประกันภัยประสงค์จะทาประกันภัยเพียง 700,000 บาท
1. กรณี การประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง สาหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
เนื่องจากทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขแทบมิได้แตกต่างกัน จึงขอกล่าวถึงรวมไปในคราวเดียวกัน
เงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการคานวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยสาหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สาหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้”

ค่าสินไหมทดแทน
ทีผ่ ู้รับประกันภัย =
จะชดใช้

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ
เวลาที่เกิดความเสียหาย

- ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)

กรณีการออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไว้เพียงจานวนเงินเอาประกันภัย 700,000
บาทเท่านั้น โดยมิได้แถลงมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัยเอาไว้ด้วย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวทางในการวิเคราะห์
แสดงตัวอย่างที่ 1 กับตัวอย่างที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบว่า เมื่อไฟไหม้ก่อให้เกิดความเสียหายบางส่วนขึ้นแก่
สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันไป หากมูลค่าที่
แท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าเดิม โดยที่มิใช่เป็นการเพิ่มเติม
หรือการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั้นแต่ประการใด
ตัวอย่างที่ 1
จานวนเงินเอาประกันภัย
เกิดความเสียหายบางส่วนจานวนเงิน
หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร

=
=
=

700,000 บาท
100,000 บาท
700,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)

=
=

100,000 บาท
0 บาท

ตัวอย่างที่ 2
จานวนเงินเอาประกันภัย
เกิดความเสียหายบางส่วนจานวนเงิน
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าทีแ่ ท้จริงสูงขึ้น
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร

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

ค่าสินไหมทดแทนที่ =
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้

=

ค่าสินไหมทดแทนที่ =
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
700,000
 100,000
700,000

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
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700,000
 100,000
1,000,000

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (70% ของ 100,000)
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (30%)

=
=
=

70,000 บาท
100,000 – 70,000 บาท
30,000 บาท

2. กรณีสาหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
สาหรับ กรมธรรม์ ป ระกัน อั คคีภัย ส าหรับ ที่ อยู่ อาศัย ซึ่ งมี ความเสี่ ย งภั ย ค่อนข้างต่ า จึ งมี เจตนารมณ์ เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย ด้วยการกาหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงไว้เป็นกรณีพิเศษว่า
“ในกรณี ที่ จานวนเงิน เอาประกัน ภัย เท่ ากับ ร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมู ลค่าที่ แท้ จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้ ประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่นาเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้มาใช้
บังคับ
แต่หากจานวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสี ยหาย ให้ ถือว่าผู้ เอาประกัน ภัยเป็ น ผู้รับ ประกัน ภัยตนเองในส่ วนที่ แ ตกต่ างกัน กับ มู ลค่าที่ แท้ จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการคานวณค่าสินไหมทดแทนนี้” คือ

ค่าสินไหมทดแทน
ทีผ่ ู้รับประกันภัย =
ชดใช้แต่ละรายการ

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ
เวลาที่เกิดความเสียหาย

- ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)

อย่ า งไรก็ ต าม หากเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รัพ ย์ สิ น ที่ เอาประกั น ภั ย ภายใต้ ภั ย คุ้ ม ครองพื้ น ฐานที่ เป็ น ภั ย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่นาเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคานวณค่า
สินไหมทดแทน
แนวทางในการวิเคราะห์ ด้วยโจทย์เดียวกันกับข้า งต้น ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ 3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันออกไปจากตัวอย่างที่ 2 หากมูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องด้วยเงื่อนไขการกาหนดไม่นาเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนี้ มาใช้บังคับ
สาหรับกรณีจานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
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ประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย โดยให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง (แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย)
ตัวอย่างที่ 3
จานวนเงินเอาประกันภัย
เกิดความเสียหายบางส่วนจานวนเงิน
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%)
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%)

=
=
=
=
=

700,000 บาท
100,000 บาท
1,000,000 บาท
(1,000,000 X 70%)
700,000 บาท

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร
ค่าสินไหมทดแทนที่ =
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้

=

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
700,000
 100,000
700,000

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)

= 100,000 บาท
=
0 บาท

อย่างไรก็ดี ถึงแม้เงื่อนไขนี้ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสามารถเอื้อประโยชน์ให้ได้อยู่บ้างสาหรั บ
ความเสียหายบางส่วนดังตัวอย่างข้างต้น แต่หากเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วผู้เอาประกันภัยก็ยังมีภาระที่จะต้อง
รับผิดชอบเอง สาหรับส่วนต่างเพิ่มสูงมากขึ้น ดังนี้
ตัวอย่างที่ 4
จานวนเงินเอาประกันภัย
เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจานวนเงิน
ถ้า ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงขึ้น (100%)
แปลงเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบ (70%)

=
=
=
=
=

700,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
(1,000,000 X 70%)
700,000 บาท
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร
ค่าสินไหมทดแทนที่ =
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้

=

จานวนเงินเอาประกันภัย
 มูลค่าความเสียหาย
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
700,000
 1,000,000
700,000

= 1,000,000 บาท
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย (70%) = 700,000 บาท
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (30%)
= 1,000,000 – 700,000 บาท
= 300,000 บาท
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ขอเอาเประกันภัยได้ตระหนักก่อน
จะท าประกัน ภัย ควรกาหนดจ านวนเงิน เอาประกัน ภัยสู งให้เหมาะสมกับ มู ลค่าทรัพ ย์สิ นที่ แท้ จริง จะท าให้ ผู้เอา
ประกันภัยได้ประโยชน์สูงสุด
3. กรณีสาหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กาหนดจานวนเงินเอา
ประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่ที่แท้จริงได้ตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องกังวลถึงเงื่อนไข “การประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
(Under Insurance)” ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วซึ่งจะทาให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
สาหรับส่วนต่าง หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายสูงเกินกว่า
จานวนเงินเอาประกันภัยที่กาหนดไว้ เนื่องจากได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่จะไม่นาเงื่อนไขดังกล่าวมาบังคับใช้
การกาหนดจ านวนเงิน เอาประกัน ภัย ต่ ากว่ามู ล ค่าที่ แท้ จ ริงนี้ มี ลั กษณะที่ เรีย กว่า “การประกัน ภัยความ
เสี ย หายส่ ว นแรก (First Loss Insurance)” ซึ่ ง พจนานุ ก รมศั พ ท์ ป ระกั น ภั ย (2560, น. 109) ให้ ค วามหมายว่ า
หมายถึ ง “การประกัน ภั ย ทรัพ ย์ สิ น ลั กษณะหนึ่ งที่ ผู้ รับ ประกัน ภั ย ยอมรับ การเอาประกั น ภั ย โดยจ านวนเงิ น เอา
ประกันภัยต่ากว่ามูลค่าที่ แท้ จริงของทรัพ ย์สิน นั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจานวนเงิน ที่เอา
ประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจานวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้
ผู้รับประกันภัยจะไม่นาหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้” กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่า
ความเสียหายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัยที่กาหนดไว้นั่นเอง
กรณี ลั กษณะของสิ่ งปลู กสร้างเป็ น คอนกรีต ที่ มิ ได้ แถลงมู ล ค่า เต็ มที่ แท้ จริง 1,000,000 บาท ณ วั น ที่ ท า
ประกันภัย แต่ได้กาหนดจานวนเงินเอาประกั นภัยความเสียหายส่วนแรก 300, 000 บาทเอาไว้ ต่อมาถูกไฟไหม้ได้รับ
ความเสียหายบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท
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แนวทางในการวิเคราะห์
ตัวอย่างที่ 5
มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)
จานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก
เกิดความเสียหายบางส่วนจานวนเงิน
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันทีเ่ กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง

= 1,000,000 บาท
= 300,000 บาท
= 100,000 บาท
= 1,000,000 บาท
= 100,000 บาท
=
0 บาท

ตัวอย่างที่ 6
มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)
จานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก
เกิดความเสียหายบางส่วนจานวนเงิน
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้น
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง

= 1,000,000 บาท
= 300,000 บาท
= 100,000 บาท
= 1,200,000 บาท
= 100,000 บาท
=
0 บาท

จะเห็นได้ว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจานวนเงินที่กาหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่ง ปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย โดยเฉพาะหากยิ่งเกิดความ
เสียหายโดยสิ้นเชิงขึ้นมา ยิ่งจะสร้างภาระให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วย ดังตัวอย่างที่ 7 และ 8
ข้างล่างนี้
ตัวอย่างที่ 7
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)
จานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก
เกิดความเสียหายโดยสิน้ เชิงจานวนเงิน
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันทีเ่ กิดความเสียหาย ยังคงเท่าเดิม
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (1,000,000 – 300,000)

= 1,000,000 บาท
= 300,000 บาท
= 1,000,000 บาท
= 1,000,000 บาท
= 300,000 บาท
= 700,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 8
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันที่ทาประกันภัย (มิได้แถลงเอาไว้)
จานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก
เกิดความเสียหายโดยสิน้ เชิงจานวนเงิน
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้น
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับสูงสุดไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง

4-43

= 1,000,000 บาท
= 300,000 บาท
= 1,000,000 บาท
= 1,200,000 บาท
= 300,000 บาท
= 900,000 บาท

กรณีนี้ การกาหนดทุนประกันภัยแบบ First Loss Insurance การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่นาเงื่อนไขหลัก
เฉลี่ ยมาใช้ (Under Insurance และ Over Insurance) หากทรัพ ย์ สิน เสี ยหาย 100,000 บาท จ่าย 100,000 บาท
หากทรัพย์สินเสียหายเกิน 300,000 บาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียง 300,000 บาท
โดยทั่ ว ไปทรัพ ย์ สิ น ที่ เอาประกั น ภั ย อาจมี มู ล ค่า ผั น แปรทั้ ง สู ง ขึ้น หรือ ลดน้ อยลง เมื่ อ เวลาผ่ านไปผู้ เอา
ประกันภัยจึงควรกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ
เวลาที่ทาประกันภัย เพราะการกาหนดจานวนเงิน เอาประกันภัยไว้ต่าตั้งแต่แรกนั้น แม้อาจทาให้ผู้เอาประกันภั ย
สามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับเบี้ยประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าเต็มที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น จะถือ
เป็นการประกันภัยทรัพย์สิน ต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตามเงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลทาให้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนน้อยลงไปอีก เนื่องด้วยจะต้องเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกันนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ย
ความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังในเงื่อนไขประกันภัย
ต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริงของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวประกอบกับตัวอย่างข้างต้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัย จึงต้องทบทวนและปรับปรุงจานวนเงินเอาประกันภัยให้
ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้สาหรับการทาประกันภัย
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปรแกรมตรวจสอบจานวนเงิน เอาประกันภัย ณ เว็บไซต์ของสานักงาน
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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บทที่ 5 การจัดการค่าสินไหมทดแทน

นว. 1
(1 ชั่วโมง)

เรื่องที่
5.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย
5.2 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
5.3 บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แนวคิด
1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้
ผู้รับ ประกันภัยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้ แย้งผลการพิ จารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) หน้าที่ในการบอกกล่าว
แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ 3) หน้าที่
รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่
ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น
2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 6) การคานวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทสาคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างยุติธรรม รวดเร็ว และสมเหตุผลสอดคล้อง
กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) จัดทาทะเบียนบันทึกการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 2) แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ 3) จัดหา
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 4) ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ
5) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย 6) เจรจาตกลงค่าสินไหม
ทดแทน และ 7) จัดทาบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
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เรื่องที่ 5.1
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ลักษณะสาคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่ อผู้เอา
ประกันภัยได้ชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้
สิทธิของผู้เอาประกันภัย
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
3. สิทธิในการร้องเรียน
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
สิทธิของผู้รับประโยชน์
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
มีดังนี้

1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยดาเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย
1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้น
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญ ญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับ ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
1.1.2 สิท ธิ ในการโต้ แย้งผลการพิ จารณาค่า สิน ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ป ระกั นภัย เมื่ อผู้ เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยดาเนินการพิจารณา และดาเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ให้ผู้บริหารที่มีอานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดาเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
2) ในกรณี เรื่องร้องเรียนที่มี ความยุ่ งยากซับ ซ้อนหรือมีค่าเสี ยหายมู ลค่าสู ง ให้ การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนดาเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรั บประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
บริษัทประกันวินาศภัยอาจกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย
3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยกาหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงกาหนดจานวนเงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแ ห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน
6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการดาเนินการ เพื่อรายงานต่อสานักงานเมื่อมีการร้องขอ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปทาธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นทาให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”
ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอื่นของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยนาข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน
จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคาสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ อส่วนอื่นของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า
ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และนารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ทาให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคาสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณี ยางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณี ของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคาสั่งนายทะเบียนเลขที่
11/2552 ซึ่งได้ระบุเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง เมื่อออก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เมื่อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีป ริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป”
กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระทาของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงนามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์
ในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทาให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวิน าศภัย และผู้เอาประกันภัยพึงทา
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน
1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเริ่มต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียน ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) ส่วนกลางสานักงาน คปภ.
ภาค เขต จังหวัด สานักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนคือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591
อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามคาแนะนาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว
การดาเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือนาเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป
1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การนาเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ด้วยผลของคาสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทกาหนดในเรื่องการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกั นภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะโดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกั นภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการกาหนดเรื่อง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไ ป
ก่อนการออกระเบียบของสานักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อกาหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้สานักงาน คปภ. เป็น
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็นคณะ
อนุญาโตตุลาการทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและนาเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
กาหนดระยะเวลาในคาชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีคาสั่ งถึงที่สุดให้ยกคาร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีคาสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระทาการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการกาหนดโทษไว้ด้วย
1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่ าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน
การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่สาคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระทาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า
“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า
ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”
นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังกาหนดหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ ผู้เอา
ประกันภัยต้องดาเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ทาให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการกาหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
กาหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุ ไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บ างประเภทไม่ กาหนดจานวนวัน แต่กาหนดให้ผู้เอาประกัน ภัย ต้องแจ้งโดย
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการกาหนดจานวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระทาการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กาหนดหรือ
ภายในกาหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยทาเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ
แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งพยาน
หลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสาเนาแห่งเอกสาร
นั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ ที่ทาให้เกิด
ความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการกาหนดจานวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับ ขี่มี หน้ าที่ แจ้ งให้ บ ริษั ท ประกัน วิน าศภัย ทราบโดยไม่ ชั กช้า และดาเนิ น การอั น จาเป็ น เพื่ อรักษาสิ ท ธิ ตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็กาหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันที
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน
แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ดาเนินการภายในกาหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ทาให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจาเป็น ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมี การกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็น เวลา 10 วัน เป็น เหตุให้
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกัน ภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ ได้
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในกาหนด
1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้กาหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องกาหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ป ระกั น ภัย ความเสี่ยงภัยทรัพ ย์สิน กรมธรรม์ ประกัน ภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิ ด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกัน ภัยความรับผิดของ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)
วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่กาหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพ ย์สิ น ของตนเอง ซึ่ งจะก่อให้ เกิด ความเสี่ ย งภั ย หรือโอกาสที่ จ ะก่อให้ เกิด ความเสี ย หายสู งขึ้น เช่ น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะกาหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะกาหนดเป็ น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จานวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับ บริษัท ยุติธรรม
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟกาลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุ บกาแพงบ้ านเพื่ อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายของกาแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจานวนเงินเอาประกันภัย
ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่ง
ปลูกสร้างจานวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้าท่วมกับบริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันน้า
ท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถกั้นได้ น้าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 บาท
กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย
หรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดจานวน
110,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย
ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จานวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับ บริษัท ยุติธรรม
ประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต่อมาบ้ านดั งกล่ าวถูก ไฟไหม้ พนักงานดั บเพลิงเข้าดั บเพลิง นางจิต ต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็น ค่าใช้จ่ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกั นภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนกาแพงร้านอาหารอย่างแรงทาให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจาเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ
รถลากและประกัน ภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่ เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทั ดจึงต้องจ้าง รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับ ความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จานวน 500 บาทด้วย
ตัวอย่างที่ 5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโคจานวนหนึ่ง
ตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม
ในระหว่างการเดินทาง เรือที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความเสียหาย จึงต้องแวะ
เข้า ท่ า ระหว่ างทางเพื่ อ ท าการซ่ อ มแซม ในระหว่ า งที่ แ วะจอดซ่ อ มอยู่ นั้ น จ าเป็ น ต้ องซื้ อ หญ้ าและฟางให้ โคกิ น
หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็นกรณีพิเศษ
ดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อานวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)
1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมี หน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่ เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยสาหรับ
ที่อยู่ อาศัย คุ้มครองสิ่ งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้ เอาประกันภัยขนเฟอร์ นิ เจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงนาทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน
ดังนั้น เป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องกาหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้
ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป
กาหนดให้ ผู้ เอาประกัน ภัยมี หน้ าที่ ดูแล และจะละทิ้ งทรัพ ย์สิ น ที่ เอาประกัน ภัยที่ เสี ยหายนั้ น ไม่ ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระทาทุกอย่างภายในอานาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้และรักษาชิ้นส่วนที่เสียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศภัย
หรือผู้สารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กาหนดในหมวด
การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือต้อง
ประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อรถยนต์
เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้จะมีการ
ประกันภัยไว้แล้วก็ตาม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ทาประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่ เกิด ขึ้น จึงถือว่าความเสี ยหายของสต็ อกเป็น ความเสียหายที่ เพิ่ มขึ้น เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า
ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับกาแพงวัด ทาให้หม้อน้าแตก
และรั่ว ประมาณการค่าเสียหายจานวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้าและรถไม่
สามารถขับ ต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้ งๆ ที่หม้อน้าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ เกิดไฟไหม้ และทาให้
เครื่องยนต์ส่วนอื่นเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเครื่องยนต์ส่วนอื่นจานวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอื่นของรถยนต์จานวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระทาที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้า 20,000 บาทเท่านั้น

2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจานวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย
ไม่จาเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย
เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจาเป็นที่กฎหมายต้องมีการกาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุ ติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สั ญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จาเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่า สินไหมทดแทน สาหรับสินค้ามันสาปะหลังเป็นกรณี
จาเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย
ส่วนโกดังทรัพย์จานองตามสัญญาจานองซึ่งจาเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จาเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่
ผู้เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จาต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจานองก่อน”
ตัวอย่างที่ 5.15 คาพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จาเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ค วามตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่ าว 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. เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น ทรัพ ย์ ม รดก โจทก์เป็ น มารดาของ ส. ย่ อมเป็ น ทายาทโดยธรรมมี สิ ท ธิ รับ มรดก
ของ ส.”
หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจานอง (มีการจดทะเบียนจานองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระทาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินที่
จานอง จานา หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอื่นนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิจานอง จานา
หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย
ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจานอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้ รับจานองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอื่นแล้ว และมิได้รับคาคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง
การจานองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้นั้นด้วย
ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจานาหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น
ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ
ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินทาลายหรือบุบสลายนั้นด้วย”
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจานองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ
ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยทาประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านั้น เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จะบอกกล่าวไปยังธนาคารบี
ว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยกาหนดให้ธนาคารบีแจ้งคาคัดค้าน
มาภายในกาหนด 1 เดือนนับ แต่ได้รับคาบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับคาบอกกล่าว แต่ ไม่คัดค้านภายในกาหนด
เวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้
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2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่ อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า”
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ป ระกัน วิน าศภัยประเภทอื่น เนื่ องจากกรมธรรม์ประกันภัยดั งกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจาเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาดาเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กาหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก)
2) ใบมรณบัตร
3) สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
4) สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
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เรื่องที่ 5.2
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจาเป็ น ต้ องศึกษาและท าความเข้า ใจกระบวนการจั ด การเกี่ย วกับ การเรียกร้องค่าสิ น ไหมทดแทนของผู้ รับ
ประกันภัย เพื่อสามารถนาไปอธิบาย แนะนาและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัด
ในกระบวนการใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม
และจัดการให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ยุติธรรม
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีขั้นตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
6. การคานวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมู ล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและดาเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น
1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป
8) จานวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด

2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หลังจากที่ได้ทาการรับแจ้งเหตุและดาเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษั ท ประกัน วินาศภัยต้ องท าการบั น ทึ กการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนซึ่งเป็น สิ่งจาเป็ นและมี ความส าคั ญ การ
ดาเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนคาร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องทาการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญ ญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องทาการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ ทราบถึงสถานะ
ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่
3) ทาสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาธุรกิจต่อไป
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดให้รายงานการเกิดเหตุ

3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายที่ ได้ รับ ความคุ้ม ครองภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผู้ รับ ประกั น ภั ย จะต้ องท ากา ร
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสี ยหาย ที่ เรียกว่า ค่าสิน ไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่า ยในการจัด การค่าสิ น ไหมทดแทน (Loss Adjustment
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการสารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน
เป็นต้น
ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก
ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะการเกิด เหตุและขอบเขตของความเสีย หาย หากการเรีย กร้องค่าสิ นไหมทดแทนนั้ น เป็ น เรื่องที่
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะทา
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่สารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเรื่องที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสี ยหายแทน เพื่ อให้ ท ราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับ ความเสี ยหายจานวนเท่าใดที่ สามารถเรียกร้องจากผู้ รับ
ประกันภัยได้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ได้บัญญั ติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยสาหรับการ
ประกัน ภัยทรัพ ย์สิ นว่าให้เป็น หน้ าที่ของผู้ป ระเมิน วินาศภัย (Loss Adjuster) ทาหน้ าที่ดาเนิน การตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้
ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
สานักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)
การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้
1) เมื่ อมี ความสู ญ เสี ยหรือเสียหายไม่ ว่าทั้ งหมดหรือบางส่ วน อัน เกิด จากภัยที่ ได้ รับ ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เอาประกันภัย การ
ตรวจสอบและการประเมินวินาศภัย ให้ดาเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย
2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะดาเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดาเนินการโดยผู้ประเมิ น
วินาศภัย พ.ศ. 2560
2
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ สานักงาน
จานวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย
4) กรณี ที่บริษั ทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมิ นวินาศภัยได้ ให้ใช้ ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกทาการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกัน ภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนทาการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดทารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนกาหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจาเป็น ให้
ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถดาเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี
7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น
ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความชานาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง
เพื่อทาการบันทึกเป็นเงินสารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป
หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะทาให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบกาไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการดาเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งสารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะทาให้มีกาไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นกาไรในงบกาไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นกาไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจนากาไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง
แต่ถ้าผู้รับประกันภัยทาการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะทาให้งบกาไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงกาไรต่ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ทาให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจทาให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการดาเนินธุรกิจต่อไป
ขั้นตอนนี้มีความสาคัญมาก เนื่องจากเงินสารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ
(1) ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการดาเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินสารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 328

2/28/2563 BE 9:12 PM

การจัดการค่าสินไหมทดแทน

5-21

ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องนาเงินส่วนต่างจากที่ตั้งสารองไว้ต่าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน
(2) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
(3) ใช้เป็นข้อมูลในการให้คาแนะนาผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสิน ไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระทาละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย

4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาทาการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป
4.1 ประเภทของข้ อมู ล ข้อมู ล ที่ ได้ รับ มาจะแตกต่ างกัน ไปตามประเภทของการประกัน ภั ย โดยทั่ ว ไป
ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ทาให้เกิดเหตุ
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ทาให้เกิดความเสียหายขึ้น
8) ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบกากับภาษี
หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพ ย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของตารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย
ผู้สารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย
4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้
1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย
หรือไม่
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสีย หายเป็ น
สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด
4) มีการกระทาใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาทาลายทรัพย์สินของตนเอง
5) มีประเด็นใดที่จะต้องทาการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่
7) มีโอกาสในการทาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่
ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่ อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่น ของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือคาสั่ง
นายทะเบียนที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยนามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะดาเนินการต่อไป

5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การกาหนดขอบเขตอานาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ทาการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนคาตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง
ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะทาการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องผ่านการดาเนินงานที่สาคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4
5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้
1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ
หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย
4) ต้องดาเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จาเป็นต่างๆ
รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก
1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2) จานวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จานวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง
3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย
ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถดาเนินการบอกล้างได้ตามกาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนด
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับ ผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภั ย
เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน
กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามคาพิพ ากษาฎีก าที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกัน ภัย เผาเศษปอท าให้ เกิดควัน ด า
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 ครั้ง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ”
กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะกาลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย
เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอานาจตัดสินใจที่จะทาการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญ ญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงกาหนดจานวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจานวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย”
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

6. การคานวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ คือ
(1) เพื่อจานวนวินาศภัยอันแท้จริง
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ
วินาศภัย
(3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ
อันจานวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง จานวน
เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้”
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการคานวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย
พึงชดใช้ นอกเหนือจากจานวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระทาไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้ องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
กาแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อทา
การรักษาทรัพ ย์ สิ น ซึ่ งเอาประกัน ภัย ไว้ไม่ ให้ เกิด ความเสี ย หาย เช่ น เกิด ไฟไหม้ อาคาร ผู้ เอาประกัน ภั ย ไป ขอยื ม
ถังดับ เพลิ งเพื่ อนบ้ านมาดับไฟ และต้องเติม น้ายาดับ เพลิงคืนให้ แก่เพื่ อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมกาแพงและค่าใช้จ่ายสาหรับการเติม
น้ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัท ยอดนิยมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่ อนบ้านมาดับ ไฟที่ บ้ านของตนจนน้ ายาดับ เพลิงหมดถัง และจาเป็ น ต้องเติ มน้ ายาดั บ เพลิ งคืน ให้ แก่เพื่ อนบ้ าน
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 บาท
แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กาหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย จากัด
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น
แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจานวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยกาหนดให้ผู้รับประกันภัยต้ องรับผิดชอบสาหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จา่ ยไปจริงแต่ไม่เกิน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกั บเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท
ดีเยี่ยมประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สู ญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจานวน 5,000 บาท กรณี นี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย คือ
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ กาหนดไว้ในกรมธรรม์ป ระกันภัย อีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัท ดีเยี่ย ม
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท

7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถทาได้ 4 วิธี คือ
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash)
2) การซ่อมแซม (Repair)
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)
4) การทาให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)
รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ในระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องดาเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”
ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและนาใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย
2) การซ่ อมแซม (Repair) วิ ธีการนี้ เหมาะส าหรับ การชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนกรณี เกิด ความเสี ย หาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระทาในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการ จัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อ รถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊กที่ถูกโจรกรรมไป
4) การทาให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการทาให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ทาให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระทาโดยสภาพจะอานวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ทาประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระทาได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะสาหรับทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็นเงินแทน
ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการทาให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการกาหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า

“ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกทาการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกทาการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิ ที่
สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกระทาการดังกล่าวก็ได้
แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจั ดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอานวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระทาการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องทาการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจานวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย
ถ้าบริษั ท ประกัน วิ น าศภั ย เลื อกที่ จ ะท าการสร้า งให้ ใหม่ หรือจั ด หาทรัพ ย์ สิ น มาแทน ผู้ เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระทาใดๆ ที่
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บริษัทประกันวินาศภัยได้ทาไปหรือสั่งให้ทาไปเพื่อที่จะพิจารณาทาการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะทาการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดทาการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่ น ๆ บริษั ท ประกัน วิน าศภั ย จะรับ ผิ ด ชดใช้ เงิน เพี ยงเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อการสร้างให้ ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากทาได้ตามกฎหมาย”

สาหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ
เท่ า นั้ น ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารชดใช้ เป็ น ตั ว เงิน (Cash) วิ ธี ก ารซ่ อ มแซม (Repair) หรือ วิ ธี ก ารจั ด หาทรัพ ย์ สิ น มาทดแทน
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการทาให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ทาการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้
ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น
7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องดาเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียน3 แต่ด้วยการดาเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่สาคัญ รวมถึง
ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นและเครื อ ข่ า ยของผู้ ให้ บ ริก ารภายนอก ปี 2560 ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย
ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตามภาพที่
5.2

มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
3
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บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม สุขภาพ หรือการประกันภัยการเดินทาง
ไปตางประเทศ
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาติ
การชดใชคาสินไหมทดแทน
ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
ตองอยูภายใตกรอบการพิจารณาและ
อนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น

ผูใหบริการอาจมีการใหความเห็นใน
เบื้องตนเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนดวยก็ได

บริษัทประกันวินาศภัยตองยื่นขอรับ สำหรับการประกันอุบัติเหตุ การประกัน
อนุญาตจากนายทะเบียนกอนและเมื่อ
สุขภาพหรือการประกันภัยรายยอย
ไดรับอนุญาตแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
(Micro Insurance)
หลักเกณฑตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต
การจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกเจาหนี้
จายเปนเงินสด ไมเกิน 10,000 บาท
คาสินไหมทนแทนที่ตองจายตอง
ไดรับการพิจารณาและอนุมัตการจาย ตอครั้ง ผานผูไดรับอนุญาตจากธนาคาร
แหงประเทศไทยใหเปนผูใหบริการ
จากบริษัทประกันวินาศภัยแลว
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องกาหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องกาหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่ างเหมาะสมก่อนที่จะทาสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า
3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ดาเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวิ นาศภัยเป็นผู้ดาเนินการเอง
จึงต้องดาเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษั ท ประกัน วิ นาศภัยต้ องกาหนดให้ ผู้ให้ บ ริการภายนอกจั ดท าแผนรองรับ การด าเนิน ธุ รกิจอย่ าง
ต่อเนื่อง
5) สัญญาและข้อตกลง
บริษัทประกันวินาศภัยต้องทาสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความสาคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
7) อานาจสั่งการหรือเพิกถอน
ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระทาอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้
นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยทา
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นคาขอการดาเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้ วิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ต่ อส านั ก งาน คปภ. และได้ รับ ความเห็ น ชอบก่ อนตามประกาศส านั กงานประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ 4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เกี่ยวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระทาตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ สานักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี”

8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ทาหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการทางานเพื่อที่จะดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามกาหนดระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ไว้ ในการตัดสินใจดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการดาเนินการกับจานวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เมื่อหน่วยงานดังกล่าวดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะทาการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะดาเนินการได้ 3 ทาง ได้แก่
8.1 การสวมสิทธิไล่ เบี้ ยจากผู้ที่ กระทาการละเมิดทาให้ เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับ ช่วงสิท ธิ
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่
1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ทาละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4
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2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้าจุนสาหรับบุคคลที่ทาละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว
ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็ นฝ่ายผิด กรณี นี้ บริษัท เงิน ดี
ประกัน ภัย จากัด (มหาชน) จะท าการซ่อ มแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่ เกิด ขึ้น
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จากัด (มหาชน) จะทาการรับช่วงสิทธิ
จากนางแจ๋วไปดาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจานวนเงินที่ได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่
นางแจ๋วไป
8.2 การมี ส่ ว นเฉลี่ ย ในความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากกรณี ที่ มี ก ารประกั น ภั ย ร่ ว ม (Coinsurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดส่วนการรับประกันภัยมากกว่ารายอื่นซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยนา (Leading
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว
ในบางครั้งเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยนานั้นทาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกัน ภัยนาก็จ ะทาการเรีย กเก็บ ค่าสิน ไหมรับ คืนจากบริษั ทประกัน วินาศภัยรายอื่น ๆ ตามสัดส่ วนที่ รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป
ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยนาบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปทาประกัน
อัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดทาเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด (มหาชน)
เป็ น ผู้ รับ ประกัน ภัย น า รับ ประกัน ภัย ด้ วยทุ น ประกัน ภั ย 50,000,000 บาท บริษั ท สองประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน)
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัท สามประกันภัย จากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกั น ภั ย 20,000,000 บาท ต่ อ มาเกิ ด ไฟไหม้ บ้ า นหลั งดั ง กล่ า ว ความเสี ย หายเท่ า กั บ 30,000 บาท กรณี นี้ ผู้ รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะทาการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000
บาทและบริษัทสามประกันภัย จากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท
8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ ที่มีส่วน
เข้า มารับ ผิ ด ชอบต่ อความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้น เมื่ อเกิ ด อุ บั ติ เหตุ รายใหญ่ ขึ้น ฝ่ า ยสิ น ไหมทดแทนจะต้ อ งแจ้ งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจานวน
มาก และสามารถที่จะทาการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว

9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สิน ไหมทดแทน ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้า นสิ น ไหมทดแทนของบริษั ท ประกัน วิน าศภัย จะต้ องเก็บ รวมรวมเอกสาร บั น ทึ ก
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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สินไหมทดแทนนั้น สามารถทาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ทาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภั ยนั้ นจะต้องแจ้งเรื่องและนาส่งแฟ้ มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ ทาหน้าที่ ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน
(Recovery Section) เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 5.3
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นายหน้าประกันวินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย
โดยหวังบาเหน็จเนื่องจากการนั้น ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระทาการแทนผู้เอาประกันภัย จึงมีบทบาทและ
หน้าที่ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อผู้เอาประกันภัย
นายหน้าประกันวินาศภัย ทาหน้าที่ “ชี้ช่อง” หรือ “จัดการ” คาว่า ชี้ช่อง หมายถึง การแนะนา หาช่องทาง
ให้ ผู้เอาประกัน ภั ยเข้าท าสัญ ญากับ ผู้รับ ประกันภัยจนสาเร็จ ส่วนคาว่า จัดการ นั้น หมายถึง การกระท าใดๆ อั น
เหมาะสมและจาเป็นเพื่อให้การทาสัญญาประกันภัยสาเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจาต่อรองเงื่อนไข หรือ
ข้อคุ้มครองต่างๆ การตกลงจานวนเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วย นอกเหนือจากการเข้าชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้
เอาประกันภัยเข้าทาสัญญาแล้ว โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ โดยให้คาปรึกษา แนะนา และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับ
ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย
ขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญและผู้เอาประกันภัยจาเป็นต้องได้รับการการดูแลที่ดี ของนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่
ขั้นตอนในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการประกันภัย
และไม่ทราบถึงขั้นตอนการจัดการค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยจะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความยุติธรรมจากการ
เข้าทาสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย

1. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากบทบาทพื้นฐานของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ จะเป็นสื่ อกลางในการจัดเตรียมและจัดหา
เงื่อนไขความคุ้มครองให้ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัยแล้ว ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสาคัญกับการ
ให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย คือ การให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่า
จะเป็นการให้ คาแนะน า หรือให้ คาปรึกษา หรือดาเนินการแทนผู้เอาประกันภัยสาหรับบางขั้นตอนในการจัดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ ผู้รับ ประกัน ภัย เพื่ อผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์จากการทาประกัน ภัยอย่าง
ยุติธรรม รวดเร็ว สมเหตุผลและสอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้

2. หน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 7 ข้อ ดังนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.1 จัดทาทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ
2.3 จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ
2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย
2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
2.7 จัดทาบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รายละเอียดมีดังนี้
2.1 จัดทาทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะลงบันทึกไว้ในสมุด
ทะเบียน หรือในคอมพิวเตอร์ก็ตาม เนื่องจากจะช่วยให้สามารถค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจานวนสถิติและประวัติ
ของการเรียกร้องค่าสิน ไหมทดแทนของผู้เอาประกัน ภัยแต่ ละรายได้อย่ างถูกต้องรวดเร็ว การจัดทาทะเบี ยนของ
นายหน้าประกันวินาศภัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1) สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ ย งภัย และแนะน าวิธี การจั ด การความเสี่ ย งภัย ที่ เหมาะสมให้ แ ก่ผู้ เอา
ประกันภัย
2) แนะน าวิธีการป้ องกัน หรือช่วยผู้เอาประกัน ภัยหามาตรการลดความเสี่ยงภัย หรือความเสียหาย
เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ศูนย์ออนไลน์ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย
3) ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยถูกต้องหรือไม่
4) มีสถิติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองกับผู้รับประกันภัย
เพือ่ การจัดประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย
ในขณะเดียวกัน นายหน้าประกันวินาศภัยก็ควรตรวจสอบระบบลงทะเบียนด้วยว่าติดปัญหาใดหรือไม่ ข้อมูล
เพียงพอหรือไม่ และควรดาเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบ เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
ลูกค้าแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรแจ้งการเรียกร้องนั้นให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอ
ว่าเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ และทาหน้าที่เสมือนผู้แทนของผู้เอาประกันภัยเอง
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องรีบประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียด
การเกิดความเสียหาย ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูล ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยส าหรับ ผู้ เอาประกัน ภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิด เหตุ ไปยั งผู้ รับ ประกัน ภั ย ตาม
กาหนดเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้อง
แจ้งเหตุภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า
เป็นต้น
2.3 จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง หากมีการจัดเตรียม
เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับ การขอรับค่าเสียหายเบื้ องต้น ภายใต้ กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแนะนาผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัย
ตรวจสอบและจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้

“การขอรับ ค่าเสี ย หายเบื้ องต้ น ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ยคุ้ ม ครองผู้ป ระสบภั ย จากรถ ผู้ ป ระสบภั ย ต้ องร้อ งขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้
5.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
5.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล
5.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่น
หลักฐาน ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ ยื่นใบรับรองแพทย์ห รือความเห็ นแพทย์ หรือหลักฐานอื่นใดที่ ระบุว่าเป็ น
ผู้ป ระสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวพร้อมทั้งสาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพิ่มเติมด้วย
5.2 ความเสียหายต่อชีวิต
5.2.1 สาเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี
ชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
5.2.2 สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ
ตายเพราะการประสบภัยจากรถ
5.2.3 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2”

2.4 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์พึงจะได้รับ นายหน้าประกันวินาศภัยต้อง
อธิบายและชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
เช่ น กรมธรรม์ป ระกัน ภัยอุ บัติ เหตุส่ วนบุ คคลหรือกรมธรรม์ป ระกัน ภัยคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ ในกรณี ผู้เอา
ประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิ ต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอกผู้กระทา
ละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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บุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไ ม่ แต่สิทธิของฝ่าย
ทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจานวนเงินอันจะพึง
ใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”
2.5 ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในบางกรณี ผู้เอา
ประกันภัยอาจมีความจาเป็นต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร ช่างไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดต่อผู้รับประกันภัย เป็น
การลดระยะเวลาและทาให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในแต่ละสถานการณ์ นายหน้าประกัน
วินาศภัยต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าคุ้มค่ากับการเรียกร้องนั้นๆ หรือไม่ หรือ
จาเป็นที่ต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ทั้งนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาอย่ างละเอียดและประสานงานไป
ยังผู้รับประกันภัยว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด และให้คาแนะนาและอธิบายถึงความจาเป็นที่จะต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ต่อผู้เอาประกันภัย
2.6 เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ภาระหน้าที่นี้มีความสาคัญต่อการทางานของนายหน้าประกัน วินาศภัย
เป็นอย่างมาก หากการเจรจาล้มเหลวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ได้
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองด้วย การเจรจาต่อรองที่จะประสบความสาเร็จนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องและการไม่ไขว้เขวไปกับประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และ
มุ่งไปสู่เป้าหมายในการหาข้อตกลงร่วมกันได้ของทุกฝ่าย
การเตรียมการเจรจาต่อรองที่ดีถือได้ว่าเป็นกุญแจหลักของการบรรลุความสาเร็จ ในการเตรียมการเจรจา
ต่อรองนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องปรึกษาหารือหรือซักซ้อมกับผู้เอาประกันภัยก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยนายหน้าประกันวินาศภัยควรมีการเตรียมตัวก่อนเจรจาต่อรอง ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์การเจรจา รวมถึงกาหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุผลอย่างชัดเจน
2) เขีย นแผนงานอย่ า งเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรก่อนเริ่ม การเจรจาต่ อรองและเขีย นประเด็ น ต่ างๆ ที่
ต้องการใช้ในการเจรจาต่อรองลงในแผนงานนั้น
3) ซักซ้อมการเจรจาต่อรองในใจ
4) ลองคิดและคาดการณ์เกี่ยวกับคาถามหรือการปฏิเสธที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงคิดเกี่ยวกับการโต้ตอบ
กับเรื่องดังกล่าว
5) ประนีประนอมอย่างเหมาะสมภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล
ในการเตรียมข้อมูลและการเตรียมตัวที่ดีพอจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการเจรจาในขั้นตอนนี้ ประสบการณ์
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับประกันภัยจะมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้การเจรจานั้นบรรลุจุดประสงค์ได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว หลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ นายหน้าประกันวินาศภัยพึงกระทา คือ ควรทา
บันทึกการตกลงค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทน
เป็นที่สิ้นสุดแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หากคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย) ตกลงค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ ผู้เอาประกันภัย
มีสิทธิในการนาเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และนายหน้าประกันวินาศภัยต้องเข้ามา
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ให้คาแนะนาขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เกี่ ยวข้องในการนาเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอาประกันภัย
2.7 จัดทาบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นายหน้าประกันวินาศภัยควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสารหรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์
ในการค้นหา จัดทาสถิติ การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัย ในอนาคต
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บทที่ 6

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์
อาจารย์สุทิน เกษมสุข
อาจารย์งามตา เขมะจิโต
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บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

นว. 1
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

เรื่องที่
6.1 ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
6.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย
6.3 หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย
6.4 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย
6.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวคิด
1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่ อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
ซึ่งความประพฤตินั้นต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม
2. จรรยาบรรณมีความสาคัญต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเองและต่อส่วนรวม เพราะเป็นเสมือนเครื่องหมาย
แห่งการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทานองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะ
ป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจากความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล คือ 1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการดาเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส 3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและ
สังคม 4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการทางานร่วมกัน 5) ลดความเสี่ยงในการดาเนินงานจากการ
กระทาที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) พนักงานของบริษัทมีขวัญกาลังใจในการทางานเป็นการเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ
3. จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมาย ปดยที่จรรยาบรรณนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตสานึกความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อทาแล้วเป็นการ
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความภูมิใจที่ได้ทา อาจมีการจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษ
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่าสุดของมนุษย์ เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน
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4. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย มี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และไม่สนับสนุนการกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
และยึ ด ถือ ประปยชน์ ข องลู ก ค้ า เป็ น ส าคั ญ 3) ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้
มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความ
ปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ และ 6) ไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกในการ
ปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคล อันได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 4) การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ
และหน่วยงานที่กากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง 6) การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน 7) การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า 8) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยได้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้
3. อธิบายหลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยได้
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้
5. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้
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เรื่องที่ 6.1
ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่ดาเนินภายใต้หลักการสาคัญข้อหนึ่งคือ หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle
of Utmost Good Faith) ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาประกันภัย ได้แก่ ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ต่างกับธุรกิจ
การค้าทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย์” (Honesty) ทั้งสองคานี้มีความแตกต่างกัน สาหรับการค้าทั่วไป ในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์นั้น ภาษาอังกฤษมีสานวนว่า “Let the buyer beware” ซึ่งตรงกับคาในภาษาละตินว่า Caveat
Emptor” หมายความว่า ผู้ซื้อเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเอง แต่ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith)
นั้นตรงกับสานวนในภาษาละตินว่า Uberrimae Fidei และใช้กับสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังจะขอ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเรื่องของการไม่แจ้งข้อเท็จจริงว่า ในทางการค้าทั่วไป “การนิ่งไม่ถือว่าปกหกถ้าไม่ถาม”
นั่นคือถือว่ามีความซื่อสัตย์แล้ว แต่สาหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือว่าปกหกแม้ว่าไม่ถาม” เช่น นายสมศักดิ์ไปซื้อ
รถยนต์ที่เต็นท์บริการ หากนายสมศักดิ์ถามผู้ขายทุกอย่าง เช่น อายุรถ อัตราการกินน้ามันของรถยนต์ ฯลฯ แต่ไม่ถามว่า
รถเคยชนหนักหรือชนคนตายมาก่อนหรือไม่ ทั้งๆ ที่ผู้ขายรู้ความจริง แต่นายสมศักดิ์ไม่ได้ถาม ผู้ขายก็ไม่ตอบ ถือว่า
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ถ้านายสมศักดิ์ทราบในภายหลังว่ารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือชนคนตาย จะไปต่อว่าผู้ขายว่าปกหก
ไม่ได้ แต่ถ้าหากนาหลักความสุจริตอย่างยิ่งมาใช้ ผู้ขายจะต้องบอกให้ทราบ มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการปกหก ปดยจะอ้างว่า
ผู้ซื้อไม่ถามไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ที่จะอยู่ในอาชีพประกันภัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอาชีพ
ทั่วๆ ไป (ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล, 2558)
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันภัย ปดยได้รับค่าบาเหน็จ
ผู้ที่มีอาชีพนี้จาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะความรู้ตามที่ก ฎหมายกาหนดไว้ เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ทาหน้าที่ใน
ธุรกิจที่ปดยหลักการต้องมีความสุจริตอย่างยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย รวมถึง
มีความความรับผิดชอบต่อเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าที่ต้องนาส่งบริษัทประกันวินาศภัย บุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการทางานของตน

1. ความหมายของจรรยาบรรณ

พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 25541 ได้ ให้ ค วามหมายของ “จรรยาบรรณ” ว่ า หมายถึ ง
“ประมวลความประพฤติ ที่ ผู้ ป ระกอบอาชี พการงานแต่ ล ะอย่างก าหนดขึ้ น เพื่ อรักษาและส่ง เสริมเกี ยรติ คุณ
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกกาหนดขึ้น

1

http://www.royin.go.th/dictionary/
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เป็นจรรยาบรรณนั้นต้องเป็นความประพฤติ ที่เปี่ยมด้วยจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม คือดารงไว้ซึ่งความดีงาม
นั่นเอง
จรรยาบรรณ มีแม่คา คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ เช่น
จรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทางที่ดี เมื่อพูดว่า มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติที่ดี ส่วนคาที่คล้ายคลึงกัน คือ
จริ ยา นั้ น มี ความหมายว่ า ความประพฤติ กิริย าที่ ค วรประพฤติ ผู้ รู้และนั กวิ ช าการได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ไว้หลากหลายและมีการใช้แทนกันในหนังสือหลายเล่ม กล่าวได้ว่า จริยธรรม เป็นธรรม
ในการประพฤติที่ดีที่ ตระหนักรู้ได้ด้วยการมีจิตสานึกที่ ดีเท่านั้น ปดยสรุป เมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณของอาชีพ หรือ
วิชาชีพใดจึงหมายถึงข้อกาหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องค์กรอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ จัดทาขึ้น
นั่นเอง เช่น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย์ และจรรยาบรรณนายหน้าประกันภัย เป็นต้น
นอกจากนั้น องค์กรหลายแห่งยังมีการกาหนดประมวลความประพฤติในชื่อต่างๆ 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. ความสาคัญของจรรยาบรรณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราปชวาทไว้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ว่า
“การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญั ติเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้ งข้ อ ที่ ควรปฏิบั ติ และไม่ พึ งปฏิ บั ติ อย่ างเคร่งครัด ด้ ว ย จึ งจะสามารถประพฤติ ต นปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง”
จากพระบรมราปชวาทที่ได้ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณเป็นคุณ ธรรมที่ทุกอาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาจจะเกิดความเสียหายได้ การมีความรู้ความสามารถในการทางานให้สาเร็จเพียง
อย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและให้เกียรติได้
ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล (2558) ได้สรุปความสาคัญของจรรยาบรรณไว้ 2 ข้อใหญ่ คือ
1) มีค่าต่อตนเอง กล่าวคือ ความมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะทาให้บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม
มีระเบียบวินัย มีน้าใจเอื้ออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ น่าคบหา มีเสน่ห์ในตัวเอง ผู้คนอยากเข้าใกล้ เพราะเข้าใกล้
แล้วเกิดความสบายใจ ที่สาคัญคือ จะเป็นคนไม่เอาเปรียบใคร ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ และได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงธรรม
ผู้ที่เที่ยงธรรมจะไม่คานึ งถึงรุ่ น พี่ รุ่น น้อง ไม่มีพ รรคพวก ไม่มีคาว่าญาติ ผิด คือผิด ถูกคือถูก ไม่ท าสิ่งผิดให้ เป็ นถูก
เพราะความเป็นเพื่อนหรืออยู่รุ่นเดียวกัน เป็นญาติกัน เป็นต้น
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2) มีค่าต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่มีจรรยาบรรณจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมปดยรวม และ
ปดยอัตปนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ทาให้สังคมมีระเบียบวินัย มีน้าใจเอื้ออาทรต่อกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้น สาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทานองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันนายหน้าประกันวินาศภัยจาก
ความไม่ดีไม่งามทั้งปวงด้วย การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกค้าและประชาชน และย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวมด้วย

3. ข้อดีของการมีจรรยาบรรณ
การมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล
ดังนี้
1) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี
2) ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการดาเนินงานที่ซื่อสัตย์และปปร่งใส
3) เป็นที่ยอมรับนับถือของคู่แข่งขันและสังคม
4) สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในการทางานร่วมกัน
5) ลดความเสี่ยงในการดาเนินงานจากการกระทาที่อาจผิดกฎหมาย
6) พนักงานของบริษัทมีขวัญกาลังใจในการทางานเป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จุ บั น ธุ รกิจ ประกัน ภั ย ได้ น าเอาหลั กการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ห รือ ธรรมาภิ บ าล (Good
Corporate Governance) มาใช้ ทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณธุรกิจมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่า หน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยต่างๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ต่างมีการระบุ
เรื่องของจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์และรายงานประจาปีกัน แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานด้วยการใช้จิตสานึกที่ชอบด้วยจริยธรรมของบุคคล ดังนั้น เพื่อ ให้สามารถนามาใช้ประปยชน์และปฏิบัติ
ได้จริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดทาเป็นเอกสารที่ระบุข้อปฏิบัติที่พึงกระทาและข้อห้ามต่างๆ ไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติสาหรับบุคคลหรือบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ดังจะขอยกตัวอย่างจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 มาเป็นตัวอย่างดังนี้

2

http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics
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1. บทนา
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับนี้ประมวลขึ้นจากจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณ์และปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้
เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มา
ปฏิบัติ งานภายในบริษั ทฯ ปฏิบั ติตามอย่างสม่าเสมอและยึดถือเป็ นคติประจาใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน
2. อุดมการณ์และปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อุดมการณ์อันแน่วแน่ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังนี้
1. สร้างความมั่นคง
บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่ธุรกิจและสังคม ปดยทาหน้าที่รับปอนภาระความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ
จากธุรกิจและสังคม ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกังวลใจในความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยภัยพิบัติ
นานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริการและรูปแบบความคุ้มครองประเภทใหม่ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับนานาประเทศ
2. ดารงศรัทธา
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นปดยให้บริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ มีความซื่อตรง
ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3. พัฒนาองค์การ
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จนมี
ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเจริญเติบปตของบริษัทฯ ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย มีความสามัคคีและจริงใจต่อกัน ตลอดจนอานวยความสะดวกในการทางานด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการทางานเป็นทีมให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทฯ
จากอุด มการณ์ ดั งกล่ าวบริษั ท ฯ ได้ น ามากาหนดเป็ น ปรัชญาหรือ จริยธรรมในการด าเนิ น ธุรกิ จ หลั ก 7
ประการดังนี้
1. ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้ นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสม่าเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญเติบปตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ด้านลูกค้า คู่ค้า และการบริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรม
พร้อมสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น และความศรัทธา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

3. ด้ า นการท างาน การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น การ
บริหารงานแบบมืออาชี พ ปดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และมีการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ ทางานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการทางานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย และจริงใจ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น และน าระบบเทคปนปลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ในการท างาน เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
ผลประปยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
4. ด้านการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด
จึงมุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ปดยให้ความสาคัญในการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
จูงใจและยุติธรรม
5. ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิด
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
คู่แข่ง
6. ด้านความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย จะดารงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลบริษัทฯ ปดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่หน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความปปร่งใส ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
7. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการคืนกาไรส่วนหนึ่งที่มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่าเสมอ และจะสร้างจิตสานึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
3. จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น ให้ดาเนินภารกิจ
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประปยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างปปร่งใส คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดทาข้อกาหนดจรรยาบรรณสาหรับ กรรมการขึ้น เพื่อยึดถือเป็น หลักปฏิบั ติตามมาตรฐานด้าน
จรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประปยชน์ที่ดีที่สุดของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาทาความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณีใดๆ
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ ไว้เป็ น
หลักฐาน
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4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประปยชน์ส่วนตน และผลประปยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ กรรมการต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประปยชน์ขัดแย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ
5. พึงหลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าปดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
6. ต้องไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ไปในทางที่ผิด อีกทั้งไม่แสวงหาผลประปยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ
บริษัทฯ
4. จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้
ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนเป็นที่เชื่อถือในวงการต่างๆ ปดยทั่วไป บริษัทฯ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ให้พนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่าเสมอ สาหรับ “พนักงาน” ในที่นี้หมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแต่กรรมการผู้อานวยการใหญ่ลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ที่บริษัทฯ
ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจรรยาบรรณสาหรับพนักงานมีดังต่อไปนี้
1. จริยธรรมต่อบริษัทฯ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ถือประปยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ อุ ทิศตนให้แก่งานอย่าง
เต็มที่ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
1.2.1 ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ ห รือ ยอมให้ ผู้ อื่น อาศั ยอ านาจหน้ าที่ ของตน ไม่ว่า ปดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการแสวงหาผลประปยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
1.2.2 ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหากาไรหรือผลประปยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.3 รักษาความลับของบริษัทฯ ปดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
1.4 ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและ
การดาเนินงานของบริษทั ฯ
1.5 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ กาหนดอย่างเคร่งครัด
1.6 ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประปยชน์อย่างดีที่สุด และไม่นาไปใช้เพื่อประปยชน์ส่วนตน
2. จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
2.1 รั บ ฟั ง ค าแนะน าของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และไม่ ป ฏิ บั ติ งานข้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตาแหน่งเหนือตน
2.2 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่ อ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ถ่ ายทอดความรู้ และสนั บ สนุ น ด้ า นการอบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

2.3 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณานาไปใช้ในทาง
ที่เป็นประปยชน์ต่องาน
2.4 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่ างผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
เพื่อประปยชน์ของบริษัทฯ
2.5 พึงปฏิ บัติ ต่อ ผู้ร่วมงานด้วยความสุ ภ าพ มี น้าใจ ไม่ปิ ด บังข้อ มูล ที่จ าเป็ น ในการปฏิบั ติ งานของ
ผู้ร่วมงาน และปรับปรุงตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.6 ให้ เกี ยรติผู้ อื่ น ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มาแอบอ้างเป็ น ผลงานของตน รวมถึงไม่ น าเรื่อ งราวของ
พนักงานอื่น มาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน
3. จริยธรรมต่อตนเอง
3.1 ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2 ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัทฯ
4. จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประปยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมปดยส่วนรวมตามกาลัง
ความสามารถที่จะทาได้
4.2 ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นปดยไม่เป็นธรรม
5. การรักษาจรรยาบรรณ
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างจริงจัง กรณีเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้เกิดความกระจ่าง การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่
กาหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาปทษตามที่ประกาศไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะต้องเริ่มมา
จากวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทก่อน แล้วจึงกาหนดเป็นจรรยาบรรณ
ความจริงที่ เป็ น ที่ย อมรับ กันเป็ น สากลคือ ธุรกิจ ประกันภัย เป็ นธุ รกิจที่ อาศัย ความสุ จริต อย่ างยิ่ ง ซึ่ งเป็ น
คุณธรรมที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ศัพท์ที่ให้ความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งคาว่า Integrity นี้ พจนานุกรมมักให้
ความหมายเป็นภาษาไทยว่า ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(2551) ได้ให้ความหมายของคาว่า Integrity ว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หลักเกณฑ์สาคัญที่จะพิจารณาว่า
บุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้ พิจารณาจากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่เสนอแนะปดย ศาสตราจารย์
สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้
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1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะทาให้ตนลาบากหรือเสียผลประปยชน์ก็ตาม
3. ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบปดยทั่ วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้น ปดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่
ถูกต้องแล้ว
จากข้อปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ขอยกตัวอย่างบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธการรับค่าบาเหน็จ
จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ ปดยบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ได้พิจารณา
แล้วว่าการกระทาเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายก็ตาม จึงปฏิเสธที่จะรับค่าบาเหน็จในอัตราที่
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดจากบริษัทประกันวินาศภัยไป นอกจากจะยอมเสียผลประปยชน์ที่จะได้จากค่าบาเหน็จนั้น
แล้วก็ยังได้แจ้งให้ลูกค้า พนักงานของบริษัท และบริษัทด้านประกันวินาศภัยอื่นๆ ทราบด้วย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2551) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง การยึดมั่น ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กับ
ความซื่อสัตย์ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
“ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ทางานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการทางาน ไม่เคยทุจริต คดปกง
หรือแสวงหาผลประปยชน์ปดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หากบังเอิญท่านได้รู้ได้เห็น
มาว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้ าที่ปดยทุจริต ทาการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ทาเอาหูไปนา
เอาตาไปไร่ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ปดยทุจริตและทาการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป ด้วยความเกรงใจหรือ
หวาดกลัวต่ออิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นและพฤติกรรมของเขาก็อยู่
ในความรับผิดชอบของท่านปดยตรง แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปตามเดิม เช่นนี้ ท่าน
อาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริตดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้ งๆ ที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของท่ านเอง ต่อเมื่อท่ านได้
พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระทาทุจริตดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม”

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2551) ได้เขียนยกย่องสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผู้ยึดมั่น
ในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ คือ ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ว่า เป็นแบบอย่างของนักกฎหมายไทยที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญและเจริญรอยตาม ปดยในช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งเริ่มก่อตั้งสานักงานทนายความ แม้ว่าสานักงานยัง
มีรายได้ไม่มากนักและต้องการรายได้มาค้าจุนสานักงานก็ตาม แต่เมื่อมีลูกความซึ่งเป็นพ่อค้าที่จะนาเรือไปใช้ลักลอบ
ขนข้าวขายต่างประเทศมาจ้างท่านว่าความแก้ต่างให้ด้วยค่าจ้างที่สูง ท่านก็ไม่ลังเลใจที่จะปฏิเสธว่าความให้ เพราะเห็นว่า
การกระทาของลูกความที่ลักลอบขนข้าวไปต่างประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปล้นท้องประชาชนในยามที่บ้านเมือง
ข้าวยากหมากแพง ทั้งที่ท่านเองเชื่อมั่นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่คิดว่าจะแก้ตกได้ไม่ยากนัก
นอกจากหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราปมช แล้ว พลตารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ได้กล่าวถึงศาสตราจารย์
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ว่า
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“ศาสตราจารย์ พ ระยาอรรถการีย์ นิ พ นธ์ เป็ น นั กกฎหมายที่ เคารพกฎหมาย ซื่ อสัต ย์ สุ จริต ต่อหน้ าที่ แ ละ
อุดมการณ์ของวิชานิติศาสตร์ ไม่ยอมใช้ความเชื่อถือที่ผู้อื่นมอบให้และความช่าชองทางกฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประปยชน์ปดยมิชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพื่อ
ความสงบเรียบร้อย ความถูกต้อง และความยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่านั้น”
การยกเอาคาว่าความสุจริตอย่างยิ่ง กับความถูกต้องและชอบธรรม มาเปรียบกันนั้น เพราะเหตุว่า ทั้งสองคา
มีน้าหนักที่สูงกว่าความซื่อสัตย์ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอย่างยิ่งถูกนามาใช้ระหว่างผู้รับประกันภัยกับ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น แต่หากว่า ผู้ประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถือได้ว่ามีความรู้
ความชานาญในเรื่องของการประกันวินาศภัย ได้ทาหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อาชีพประกันภัยคงได้รับความเชื่อถือมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญั ติประกันวินาศภัย ปดยไม่ จาต้องสังกัดกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้ านิติบุคคลใด และ
ไม่ ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนายหน้ าประกันภั ยไทย แม้กระนั้ นก็ตาม นายหน้า ประกัน ภัยประเภทบุ คคลก็ควร
ปฏิบัติงานปดยยึดถือหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกันกับนายหน้านิติบุคคล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อถือ
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัยดีขึ้น
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยที่เป็นนิติบุคคลนั้น มีบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยอยู่
ประมาณ 90 บริษัทจากจานวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคลทั้งหมด 743 บริษัท ซึ่งปดยนัยของสมาชิกภาพนั้น
บริษัทสมาชิกควรที่จะผูกพันตนกับหลักจรรยาบรรณที่กาหนดขึ้นปดยสมาคมนายหน้าฯ อยู่แล้ว ส่วนบริษัทนายหน้า
ประกันวินาศภัยที่มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ก็จาเป็นต้องยึดหลักจรรยาบรรณเดียวกัน
คณะกรรมการของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและความรับผิด ชอบที่สาคัญยิ่งในการบริหาร
กิจการที่ได้รับมอบอานาจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการให้คณะกรรมการเอง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงหลักจรรยาบรรณ
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เรื่องที่ 6.2
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย
1. ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่ งเสริม เกีย รติ คุณ ชื่ อเสี ยงและฐานะของสมาชิ ก อาจเขีย นเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรหรือไม่ ก็ได้ (พจนานุ กรม ฉบั บ
ราชบัณ ฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติที่เกิดขึ้นมาจากแนวความคิด ค่านิยม ระเบียบ
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรม

2. ความหมายของกฎหมาย
คาว่า “กฎหมาย” มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรั บ นั บ ถื อ เพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารประเทศ เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ บุ ค คลให้ ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ เพื่ อ ก าหนดระเบี ย บแห่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2525)
2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผู้มีอานาจสูงสุดในประเทศได้ตราขึ้นไว้ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และบังคับบุคคล ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับปทษหรือต้อ งถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ , พ.ศ.
2530)
3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอานาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกาหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2554)
4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราขึ้นในสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันปดยสันติ ป้องกันมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุ้มครองสิทธิขั้นมูลฐานอันได้แก่สิทธิทางการเมือง สิทธิในร่างกายและทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู่ รวมตลอดทั้งการหาข้อยุติในข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยู่ว่า จะต้องเป็นกติกาที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ข้อตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมปดยทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะเจาะจง และจะต้องมีสภาพบังคับ (ลิขิต ธีระเวคิน,
2549)
จากความหมายข้างต้น ทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายต่างก็เป็นเครื่องมื อในการใช้บั งคับควบคุมบุ คคลให้
ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติ และมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณนั้นต้องถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขัดต่อกฎหมายอาจไม่จาเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ และ
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ยิ่งไปกว่านั้น การกระทาบางอย่างอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดจรรยาบรรณด้วยทั้งสองด้าน ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้
กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 73 บัญญัติว่า นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างในบริษัท (ประกันวินาศภัย) ใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประ กัน
วินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง
ในปั จ จุบั น พบว่า มี พ นั กงานของบริษั ท ประกัน วิ น าศภัยยั งคงเข้าไปรับ การอบรมต่ ออายุใบอนุ ญ าตเป็ น
นายหน้าประกันวินาศภัยอยู่และก็ได้รับใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได้ ประเด็นพิจารณาที่สาคัญ ก็คือ เมื่อใบอนุญ าตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้วและผู้นั้นยังคงท างานเป็ น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยอยู่ บุคคลนั้นไม่ควรจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ
กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยกระทาการ
ดังต่อไปนี้ (7) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
ค่าจ้างหรือค่าบาเหน็จที่พึงจ่ายตามปกติ
เป็นที่ทราบกันดีว่า (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันสูง (2) อัตราค่าบาเหน็จมีการกาหนดไว้ชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าบาเหน็จสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด และ (4) มีนายหน้าประกันวินาศภัย
รับค่าบาเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระทาการผิดกฎหมาย แต่จะผิด
จรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีการกาหนดเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้อย่างไร การเลี่ยงปดย
การแปรรูปค่าบาเหน็จส่วนที่เกินเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ก็น่าจะเป็นการกระทาที่ไม่เปิดเผยปปร่งใสและผิดจรรยาบรรณ
ส่วนนายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับค่าบาเหน็จส่วนที่เกิน แม้ไม่มีกฎหมายข้อใดระบุไว้ว่าเป็นการกระทาที่ผิด
แต่ควรจะถือว่าผิดจรรยาบรรณ ด้วยเป็นการสนับสนุนการกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งใช้ทรัพยากร
ของบริษัทเพื่อประปยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้เวลางานของบริษัทไปในการซื้อขายหุ้นของตนเอง แม้ว่า การกระทาเช่นนั้นจะ
ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องผลประปยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณ หรือการที่พนักงาน
ใช้อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทไปในการถ่ายเอกสารเพื่อการเรียนของตนเอง
เป็นต้น
กรณีที่ 4: ผู้บริหารของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมทั้งพนักงานได้ไปเข้าร่วมการสัมมนาที่จัด ขึ้นปดย
องค์กรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วผู้บริหารก็ออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆ ปดยกาชับให้พนักงานอยู่
ร่วมการสัมมนาเพื่อให้ทารายงานสรุปส่งบริษัทแทน เป็นต้น
เหตุการณ์ที่มักถือกันว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประเภทนี้เกิดขึ้นในบริษัทบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะปดยผู้บริหารหรือ
พนักงานทั่วไปก็ตาม แบบอย่างของผู้บริหารจึงมีความสาคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหารไม่ควรเป็นต้นแบบของการกระทาที่
ผิดจรรยาบรรณ
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ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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3. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ได้จัดทาตารางเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย
ไว้ดังนี้
ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจริยธรรมกับกฎหมาย

1
2
3
4
5

จริยธรรม
เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์
ไม่มีการลงปทษตามกฎหมายแต่ลงปทษปดยสังคม
เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน
เป็นข้อบังคับจากสังคมที่มีเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้*
เป็นเรื่องของจิตสานึกที่ทาเพราะเห็นว่าถูกต้อง
และภูมิใจที่ได้ทา

กฎหมาย
เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่าของมนุษย์
มีบทลงปทษที่ชัดเจน
เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก
เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการต้องทาหรือต้องละเว้น
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

*ดัดแปลงจากต้นฉบับซึ่งใช้ว่า เป็นข้อบังคับจากสังคมที่ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร

จากตารางที่ 6.1 อธิบายได้ว่า จรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ของมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องของจิตสานึก ความรู้ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าเมื่อทาแล้วเป็นการทาในสิ่งที่ถูกต้องและมีความภูมิใจ
ที่ได้ทา อาจมีการจัดทาเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ การลงปทษส่วนใหญ่จะเป็นการลงปทษจากสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพเดียวกัน เช่น ตักเตือนด้วยวาจา หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
ในขณะที่กฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่าสุดของมนุษย์ที่สังคมยอมรับได้ ถ้าต่ากว่านั้น สังคมจะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย เป็นการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงปทษที่ชัดเจน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มี
กฎหมายข้อใดบอกว่าผิดนั้น ไม่จาเป็น ว่าจะต้องถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอย่างในเรื่องของการที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยรับค่าบาเหน็จเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดนัน้ ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายข้อใดบอกว่านายหน้าประกัน
วิน าศภั ย ผู้ นั้ น กระท าผิ ด กฎหมาย แต่ การกระท านั้ น เป็ น การสนั บ สนุ น การกระท าผิ ด กฎหมาย จึ งเป็ น เรื่องที่ ผิ ด
จรรยาบรรณ หรือเช่นในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยในบริษัทหนึ่งรู้เห็นว่าเพื่อนพิมพ์รายชื่อที่อยู่ของลูกค้าของ
บริษัทเพื่อนาออกไปขายให้แก่บุคคลอื่น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นนั้ เพิกเฉยเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
เพื่อนไว้ แน่นอนว่าการเพิกเฉยนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น
การกระทาของผู้ที่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าการกระทานั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม
เป็นการกระทาของผู้ซึ่งขาดหิริปอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวต่อการทาชั่ว) อันเป็นเงื่อนไขสาคัญยิ่งของ
การเป็นคนดี และนักบริหารที่ดี
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

การกากับดูแลการดาเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยในปัจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว
ซึ่งดูจะไม่เพียงพอ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องนาหลักจรรยาบรรณมาบังคับใช้ปดยให้มีบทลงปทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ
กฎหมาย ปดยเฉพาะสาหรับคณะกรรมการของนายหน้าประเภทนิติบุคคล
ปดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเป็น สิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันในการดาเนินธุรกิจของทุกฝ่ายดังที่พระบาท
สมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร ได้ พระราชทานพระบรมราปชวาท ในพิ ธีพระราชทาน
ประกาศนี ยบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบั ณ ฑิ ตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2524 ว่า “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สาหรับใช้ในการรักษาและ
อานวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตั วบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...”
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เรื่องที่ 6.3
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย
ปัจจุบันผู้ประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากต่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลต่อเศรษฐกิจ
ปดยรวมของประเทศถูกกาหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องจัดให้มี “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จรรยาบรรณเป็นมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความสาคัญหลักสองประการ คือ ต่อตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณ เป็นข้อ
ผูกมัดทางจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพปดยอาศัยความผูกพันต่อศักดิ์ศรีของวิชาชีพเป็นประกัน เพื่อให้จรรยาบรรณของ
แต่ละวิชาชีพมีผลบังคับในทางปฏิบัติมากขึ้น แต่ละวงการวิชาชีพมักตั้งองค์กรหรือสมาคมขึ้นเพื่อควบคุมจรรยาบรรณ
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบปดยสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 6 ประการ ได้แก่ 1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุน
การกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ 2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และ
ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ 3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปดยตลอด 4) รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และ
ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 5) ประกอบธุรกิจปดยมีระบบ
การดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความปปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
6) ไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกในการปฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใดๆ
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่สนับสนุนการกระทาอันเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประปยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทราบปดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยทาประกันวินาศภัยอย่างตรงตามต้องการ อันจะนามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจด้านการบริหารการเสี่ยงภัยและการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยและธุรกิจอื่นทุกสาขา ด้วยการบรรเทาความเสียหายจากภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เงื่อนไขของสัญญาที่
ผู้ซื้อจะได้รับผลประปยชน์ในอนาคต หรือมีเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้น และมี
รายละเอียดที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็น
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คนกลาง มีบทบาทหน้าที่ในการทาหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัย และเป็นผู้ให้คาแนะนา และเสนอขายความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณ ฑ์
ประกันวินาศภัย รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ ไม่มีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/
หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่าเสมอ

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ปดย
ให้คาปรึกษา แนะนา และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอา
ประกันภัยอย่างสม่าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะนาชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระทา หรือหน้าที่ในการชาระเบี้ยประกัน ภัยตามที่กาหนดในกรมธรรม์
ประกันภัย รวมถึงต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ และ
เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบปดยไม่ชักช้า
ถ้านายหน้าประกันวินาศภัยให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่เป็นกลาง หรือไม่ถูกต้อง หรือเห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน
ย่อมจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเสียปอกาสในการได้รับประปยชน์สูงสุด และในบางกรณี อาจมีผลประปยชน์ทับซ้อน
กับบริษัท หรือผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ จึงจาเป็นต้องมีการกากับ ควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
และกฎหมาย เพื่ อพึ งรักษาผลประปยชน์ ของทุ กฝ่าย ปดยดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา และให้ เป็ น ไปตามกติกา
เงื่อนไขของสัญญา ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจโดยตลอด

นายหน้ า ประกัน วิ น าศภั ย ที่ ดี ควรปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานของวิ ช าชี พ 3 เช่ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบที่กากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทัน
ต่อสภาวการณ์ ธุรกิจ ที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา จะเห็ น ได้ ว่าผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัย ได้ รับ การพั ฒ นา และ
เปลี่ย นแปลงจากอดีต ค่อนข้างมาก ผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัยบางประเภทมีความสลับ ซับ ซ้อน บางประเภท ถูก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทปดยกระทาเพื่อบาเหน็จเนื่องจากการนั้น จึงต้องเป็นบุคคลที่พึง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็น
ความแตกต่ างของสิ น ค้า (ผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกัน วิน าศภัย) ทั้ งในด้ านความคุ้ม ครอง เงื่อนไข ข้อกาหนดในกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย รวมทั้ง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา
(เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง

3

สามารถดูรายละเอียดคาว่า “อาชีพ” และ “วิชาชีพ” ได้ที่ www.sammachivonline.com/index.php/sammachiv--/item/16-
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การพัฒนาความรู้ความสามารถของนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอนั้น จะส่งผลให้นายหน้าประกันวินาศภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งยังจะ
ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยยังอาจสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ปดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการพูดการนาเสนอ หรือในเรื่อง
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะทาให้นายหน้าประกันวินาศภัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน

4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอัน ไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัท การที่
นายหน้าประกัน วิน าศภัยทราบว่าผู้ เอาประกันประสบปั ญ หาทางด้านการเงิน จนไม่สามารถดาเนิ นธุรกิจต่อไปได้
รวมทั้งไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ตรงตามกาหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผย
เรื่องนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจทาให้เกิดความเสียหายหรือเสียประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย

5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใส
เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
ปดยที่ น ายหน้ าประกันวิน าศภัย เป็ น ผู้ชี้ ช่องหรือจัด การให้ บุ คคลท าสัญ ญาประกัน ภัยกับบริษั ท ดังนั้น จึ ง
เปรียบเสมือนว่านายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถทาประกันวินาศภัยอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
ความคุ้ม ครอง และราคา (เบี้ ยประกันภัย ) ทั้ งนี้ นายหน้ าประกัน วิน าศภัยจะต้องประกอบธุรกิจปดยมี ระบบการ
ดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดีให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่กากับอยู่ และสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

6. ไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องส่งงาน
อย่างถ่องแท้ ปดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ความคุ้มครอง อัตราเบี้ ย
ประกันภัย เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยคาที่แสดงออกที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน
ทั่วไป
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เรื่องที่ 6.4
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 6 ประการ เป็นหลักการที่สาคัญที่กาหนดขึ้นปดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการกากับดูแลนายหน้าประกันวินาศภัย
และเป็นข้อกาหนดที่นายหน้าประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจ
ประกัน ภัย (ICPs)4 ที่ กาหนดขึ้น ปดยสมาคมผู้ ควบคุม ธุ รกิจประกัน ภัย นานาชาติ (International Association of
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537
ปดยหลักการข้างต้ น กาหนดให้ น ายหน้ าประกัน วิน าศภัยต้ องปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสัต ย์สุ จริต และ
ระมัดระวังรักษาประปยชน์ของผู้เอาประกันภัย ปดยคานึงถึงหลักความซื่อตรง ความปปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมี
ความเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น (กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคล) และคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อประปยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยที่กาหนดว่า “ควรปฏิบัติ” ได้แก่
1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า5
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
1.4 การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแล
1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า
1.8 การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
รายละเอียดมีดังนี้

มาตรฐานการก ากับ ดู แ ลธุรกิจ ประกัน ภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้ น ปดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจ ประกั นภั ย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
5 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
4
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1.1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุผลว่าลูกค้ามิได้เป็นผู้จัดการการประกันภัยด้วยตนเอง และนายหน้าประกันวินาศภัยก็
มิได้จัดการการประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของเงินเอง แต่เป็นการเข้ามาจัดการการประกันภัยในนามของ
ลูกค้า ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีกระบวนการจัดการการประกันภัยที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า
1.2 การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการการประกันภัย
ในนามลูกค้า เพื่อเข้าทาสัญญากับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นคู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย ด้วยการปฏิบั ติอยู่บนหลักความซื่อสัตย์ มีความ
เสมอภาคและเป็น ธรรม และตั้งอยู่ บนพื้ น ฐานของการได้รับ ผลตอบแทนที่ เป็น ธรรมต่ อทั้ งสองฝ่าย ปดยไม่ เอารัด
เอาเปรียบ
1.3 การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น กรรมการนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย (พระราชบั ญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ที่ระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการดูแลการ
บริหารกิจการให้ เป็ นไปเพื่ อประปยชน์ที่ ดีที่ สุดของผู้ถือหุ้ น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็น เจ้ าของเงินและเป็ นผู้ แต่งตั้ ง
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 ซื่ อตรง
ปปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เนื่องด้วย
พนักงานเป็ นตัวแทนขององค์กรในการปฏิบัติต่ อลูก ค้า ดังนั้น หากพนักงานมี ความรู้ ความสามารถ ก็จะส่งผลต่ อ
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยปดยรวม
1.5 การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ ด้วยการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ
1.6 การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแล นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยควรส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบปตให้กับประเทศชาติ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

1.7 การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า นายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้ง
ตั้งอยู่บนพื้น ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย และไม่เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคู่ค้าเป็ น
ผู้เกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ
1.8 การปฏิบั ติที่ดี ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ นายหน้าประกัน วิน าศภัยควรปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน และประกอบ
ธุรกิจปดยตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม
1.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม นายหน้าประกันวินาศภัยควรดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมดี ชุมชนดี ก็จะ
ส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่ งยืน กิจการเติบปต และส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเจริญเติบปตด้วยเช่นกัน
ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า เท่านั้น สาหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงในคู่มือหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 2 (นว. 2) และ 3 (นว. 3)
ต่อไป

2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย ต้ องมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ลู กค้ า ด้ ว ยการให้ บ ริก าร และด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ
ประปยชน์สูงสุดของลูกค้า มิใช่เพียงการนาเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว ปดยงานหลักของนายหน้าประกันวินาศภัย
ในการปฏิบั ติ ที่ ดี ต่อลู กค้าในการให้ บ ริการมี 2 งานหลั ก ได้แก่ 1) การบริก ารด้ านการตลาด (Marketing) และ
2) การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims)
2.1 การบริการด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 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 หรือก่อนให้คาแนะนาหรือทาสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และ
ลักษณะของลูกค้า เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ และประวัติความเสี่ยงภัย เป็นต้น
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2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ถ้ ามีข้อสงสัยควรสอบถามลูกค้าเพิ่มเติม
และศึกษาค้นหาข้อมูลที่เป็นประปยชน์เพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์
3) เข้าสารวจภัยสาหรับธุรกิจ หรือลั กษณะสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ปดยประสานงานกับบริษัท
ประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสารวจภัยเข้าสารวจภัยให้แก่ลูกค้า และทาเป็นรายงาน
การสารวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป
4) ให้คาแนะนาวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกค้า เพื่อให้ความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทาการตลาดปดยคานึงถึงผลประปยชน์ของลูกค้า
6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแต่ละประเภท ทั้งของบริษัทประกันวินาศภัยเดียวกัน และของต่างบริษัทประกันวินาศภัย
7) คัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน
8) นาเสนอการเปรียบเทียบและอธิบายเงื่อนไขและข้อจากัดของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยให้
ลูกค้าเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ลูกค้าทราบปดยไม่ปกปิ ด และ
ต้องไม่มีผลประปยชน์แอบแฝง รวมถึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะนาเสนอนั้นถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักนาในทางที่ผิด
9) ทาการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรัดกุมมิให้ถูกเปิดเผยไปยังบุคคล
ที่สามได้ และมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลู กค้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ปดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้ เก็บเป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการ
เปิดเผย และต่อใคร
2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้
1) ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
2) ไม่ให้ ข้อความที่ เป็ น เท็ จ หรือปกปิ ด ข้อความจริงที่ ควรบอกให้ชัด แจ้ง เพื่ อมุ่งหวัง ให้ มีการ
ประกันภัย
3) ไม่ให้คาแนะนาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ
สาคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4) ไม่เสนอลดค่าบาเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้ทาประกันวินาศภัย
5) ไม่เสนอขายด้วยการกล่าวร้ายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอื่น
6) ไม่ทาการปฆษณาเกินความจริง หรือปอ้อวด หรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญแห่ง
กรมธรรม์ประกันภัย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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7) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย6
(1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการ
เสนอขาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจน แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อนายหน้าประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที
(2) ทาการเสนอขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. สาหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ผ่ า นทางปทรศั พ ท์ เว้ น แต่ มี ก ารนั ด หมายล่ ว งหน้ า ว่า จะมี การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยปดยความยินยอมของลูกค้าที่ได้รับการนัดหมาย และห้ามเสนอขายกับลูกค้าที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือลูกค้าที่สานักงานแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลา
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากสานักงาน แล้วแต่กรณี
(3) อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายปดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่
ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น พร้อมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย และคาเตือนให้ผู้มุ่งหวัง
ศึกษา อ่าน และทาความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
(4) แนะนาให้ ลูกค้าทาประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ชาระเบี้ยประกันภัย
(5) ออกเลขที่ อ้ างอิง หรือ เอกสารอ้ างอิง ทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ พร้อ มทั้ งส่ ง ข้อ มูล เกี่ ย วกั บ
กรมธรรม์ประกันภัย สรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประปยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิ ทธิ
ประปยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า
(6) ออกเอกสารแสดงการรับเงิน ของบริษัท ประกันวินาศภัย และต้องแสดงหนังสือมอบ
อานาจให้รับชาระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกัน
วินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ลูกค้า
(7) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า หรือให้
ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า ปดยวิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจน
และไม่ชักนาในทางที่ผิด
(8) ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย และต้องมั่นใจว่าคาแนะนาที่ให้ลูกค้ามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า

ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ปดยใช้วิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
6
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(9) นาส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไปยังบริษัทประกันวินาศภัยปดยทันที และต้องมี
นปยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อผลประปยชน์ของลูกค้า เช่น มีการแยกบัญชี
ของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บ
รักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เป็นต้น
8) การเสนอขายผ่านทางสื่อปฆษณา7
(1) ออกแบบข้อความที่ปฆษณาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กากวม และไม่เป็นเท็จหรือ
เกินความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและต้องระบุอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับผลประปยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจากัดอื่นๆ ปดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือคาเตือนที่สาคัญ
(2) ระบุให้มีการแถลงสุขภาพให้ชัดเจนในใบคาขอเอาประกันภัย ในกรณีมีการปฆษณาระบุ
ว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” และหากต้องมีการแถลงสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
(3) ระบุแหล่งที่มาของรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีการอ้างอิง และไม่ตัดทอน
ข้อมูล จนอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญและต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงานเจ้าที่ตรวจสอบได้
(4) ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของคาเตือนและคาอธิบายรายละเอียดในสื่อปฆษณาให้มี
ความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน และควรระบุคาเตือนปดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความ
คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทาประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทานองเดียวกัน หากเป็นสื่อ
ปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียง คาเตือน และคาอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ในสื่อปฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง
2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้
1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง
2) ขอคายืนยันจากลูกค้าอีกครั้ง ปดยการปทรศัพท์ไปหาลูกค้า หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
ซึ่งต้องกระทาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า และกระทาด้วยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ
3) แจ้งเรื่องสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ให้ลูกค้าทราบด้วย สาหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางปทรศัพท์ และการเสนอขายปดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง

ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อปฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
7
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5) ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากมีข้อมูลต้องแก้ไขต้องรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการแก้ไขด้วย
6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้า
7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งเตือนแก่ลูกค้า หรือผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิก เมื่อได้ดาเนินการ
ส่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรอง พร้อมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการชาระเงินที่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่ชัดเจน
8) ให้ บ ริการตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย อย่า งเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุ หน้ าที่ ที่ กาหนดภายใต้
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย เปิ ด เผยข้ อมู ล เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงในสั ญ ญาระหว่ า งที่ สั ญ ญายั ง ไม่ ห มดอายุ ต่ อผู้ เอา
ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย
9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกค้าในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลู กค้ามี การเปลี่ ย นแปลง ต้ องตรวจสอบความเหมาะสมความคุ้ม ครองในกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อทาการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.4 ขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ต่อลูกค้า ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้ อง การเปลี่ ยนแปลงใบเตื อนต่ ออายุ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย พร้อมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติความเสียหายของลูกค้า (ถ้ามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย
2) ประสานงานขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หากมี ร ายละเอี ย ดที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากกรมธรรม์
ประกันภัย
3) ประสานงานขอข้อมูลความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกรมธรรม์ประกันภัยกับลูกค้า เพื่อนามาปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง เงื่อนไข ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสม
4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ และพิจารณาเกี่ยวกับความ
คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้นใหม่ พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยใหม่
5) จัดส่งใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และจัดทาสรุปการเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) พร้อมติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดในใบเตือนต่ออายุ แนะนา และรับฟังความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ
2.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า
ดังนี้
1) ตรวจสอบและติ ด ตามพฤติ ก รรมการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท ประกัน วิน าศภั ย ในด้ า นการ
ให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย ปดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
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2) มี การรับ ข้อร้องเรีย นจากลู กค้า และมี ขั้น ตอนการรับ เรื่องร้องเรีย นจากลู กค้า หรือบุ ค คล
ภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วยความยุติธรรม ปปร่งใส ใส่ใจ และดาเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการประสานงาน
แก้ไข และการติดต่อกลับไปยังลูกค้า
3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
การให้บริการในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย
4) นาข้อร้องเรียนของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการของตนเองอยู่เสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกครั้งที่ลูกค้าให้คาแนะนา
5) ให้ ความสาคัญ กับ ผลประปยชน์ ของลู กค้ามากกว่ าผลประปยชน์ ของตนเองทุ กครั้ง และให้
บริการด้วยความเต็มใจปดยไม่หวังผลประปยชน์ใดๆ
6) ให้รางวัลพนักงานที่มีการให้บริการลูกค้าที่ดี มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
7) ให้ปอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะบริการ
ผู้เอาประกันภัยได้เป็นอย่างดี และต้องมีการทบทวนการทางานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา
2.2 การบริการด้านการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ดังนี้
1) จัดทารายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการรับเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2) จัดทาทะเบียนบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่ วยให้สามารถ
ค้นหา ตรวจสอบ หรือทราบจานวนสถิติและประวัติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว
3) แจ้งการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบปดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประปยชน์
ให้แก่ลูกค้า
4) จัดหาเอกสารที่เกี่ย วข้องให้ครบถ้วน และก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ลูกค้าและผู้รับประปยชน์กรอกในแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนว่าถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
5) ชี้แจงสิทธิประปยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์ควรจะได้รับ ด้วยการอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประปยชน์ต่างๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประปยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประปยชน์
6) ประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือ ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย ในการต้องเตรียม
ข้อมูลเพิ่มเติม และให้คาแนะนาและอธิบายถึงความจาเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อลูกค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

7) เข้าเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนแทนลูกค้า แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหลังจากตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรทาบันทึกการตกลง
ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นทางการจากการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย เมื่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่แจ้งผลการเจรจาให้ลูกค้าทราบ พร้อมรายละเอียดการตกลงการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน
8) เข้ามาให้คาแนะนา ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนาเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีอนุญาปตตุลาการ และพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยทุกครั้งหากได้รับการร้องขอจากผู้เอา
ประกันภัย
9) จัดทาบันทึกการเรียกร้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดเก็บเป็นเอกสาร หรือเก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อประปยชน์ในการค้นหา จัดทาสถิติ
การติดตามผู้เอาประกันภัย หรือการตรวจสอบประวัติผู้เอาประกันภัยในอนาคต
10) ตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ปปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จนถึงการจ่ายสินไหมทดแทน
แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อลูกค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอื่นๆ 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 และไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ
ปดยคู่มื อหลักสู ตรขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตนายหน้ าประกัน วิน าศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) นั้ น จะกล่ าวถึงหลั ก
จรรยาบรรณข้ อ 1 และ 2 ส่ ว นคู่ มื อ หลั ก สู ต รขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตนายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย ครั้ง ที่ 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
กระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ
ความเป็นมา: นายธงชาติซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทางานอยู่กับบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย
จากัด มานานหลายปี แต่ต้องการจะออกจากบริษัทเดิมไปเปิดบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยของตนเองบ้าง ในขณะที่
นายธงชาติยังไม่ได้ลาออกจากบริษัทเดิมนั้น นายธงชาติได้ค่อยๆ ชักชวนลูกค้าของบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่
ตนทางานอยู่ ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น
ประเด็นปัญหา: การกระทาของนายธงชาติ ถือได้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่จงรักภักดีและไม่ซื่อ สัตย์ต่อนายจ้าง
เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จากัด และในกรณีที่มีการกระทาความผิดชัดเจน
เช่น จัดทาเอกสารรายชื่อลูกค้าเก็บไว้เอง นายธงชาติอาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีได้ในข้อหายักยอกทรัพย์สินของบริษัท
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากนายธงชาติอ ยู่ในฐานะกรรมการของบริษัท การกระทาของนายธงชาติถือว่าเป็นการละเมิดต่อ
หน้าที่ที่ได้รับอานาจมาจากผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) กล่าวคือ เป็นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์
สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาพินิจพิจารณาก็คือ ในขณะที่ นาย
ธงชาติชักชวนลูกค้านั้น นายธงชาติใช้เวลาทางานของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จากัด หรือไม่ คาว่า “เวลา
ทางาน” คงต้องกินความไปมากกว่าเวลาเปิดทาการของบริษัท เช่น 08.30–17.00 น. แต่เป็นเวลาที่นายธงชาติทางาน
เป็นพนักงานอยู่ ตราบใดที่นายธงชาติยังเป็นพนักงานของบริษัท นายธงชาติมีหน้าที่ต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทและเพื่อผลประปยชน์ของบริษัทเท่านั้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��1_edit NT_388page.indd 381

2/28/2563 BE 9:13 PM

6-30

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายธงชาติต้องไม่ชักชวนลูกค้าออกไปทาประกันภัยกับบริษัทอื่น ตราบที่นายธงชาติเป็น
พนักงานของบริษัท เพราะเป็นการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายด้วย

กรณีศึกษาที่ 2 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่สนับสนุนการ
กระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ
ความเป็นมา: กรรมการบริหารของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จากัด สามรายร่วมกันออกไปตั้งบริษัทใหม่
ปดยที่กรรมการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการว่างจ้างซึ่งสัญญาว่าจ้างมีเงื่อนไขประเภทห้ามประกอบการแข่งขันกับนายจ้าง
ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ นอกจากกรรมการสามรายนี้แล้วก็ยังมีพนักงานออกไปร่วมงานด้วย นายสมศักดิ์ อดีตผู้อานวยการ
และกรรมการของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จากัด ได้รับตาแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทใหม่นี้ด้วย
นายสมศักดิ์ไปชักชวนนายชัยยศด้วยเห็นว่า นายชัยยศซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ที่บริษัทเดิมนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัท และลูกค้ารายบุคคล ปดยเสนอให้ นายชัยยศไปเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒ นาธุรกิจของ
บริษัทใหม่ นายชัยยศเห็นว่าตนได้รับตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และงานก็ตรงกับความถนัดอยู่แล้ว จึงตอบตกลง
และลาออกไปทางานกับบริษัทใหม่ เมื่อเริ่มงานนายชัยยศก็เริ่มทาการติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้า
ประกันภัย จากัด ไปเป็นลูกค้าของบริษัทใหม่ทันที
ประเด็นปัญหา:
1. นายชัยยศไม่ได้ทาผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด เพราะนายชัยยศมีความรู้ความสามารถ การที่จะเป็น
ผู้ที่บริษัทใหม่ หรือการที่บริษัทอื่นๆ จะสนใจว่าจ้างไปทางานด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ว่านายสมศักดิ์จะเป็นผู้
มาติดต่อหรือไม่ นายชัยยศก็อาจจะออกไปอยู่บริษัทใดก็ได้ และนายชัยยศก็ไม่ได้มีสัญญาประเภทห้ามแข่งขันกันทาง
การค้าเหมือนเช่นกรรมการและผู้บริหาร แม้ว่านายชัยยศมาติดต่อชักชวนลูกค้าของบริษัทยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย
จากัด หลังจากที่เขาไปทางานกับบริษัทใหม่แล้วก็มิได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ
2. นายสมศักดิ์กระทาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์เคยเป็นกรรมการของบริษัท ยิ่งใหญ่
นายหน้าประกันภัย จากัด และมีสัญญาที่มี เงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัท ยิ่งใหญ่นายหน้าประกันภัย จากัด
ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงถือว่าเป็นการกระทาผิดเงื่อนไข แม้ว่าจะไม่ได้แข่งขันปดยตรงก็ตาม และการจ้างนายชัยยศมาทางาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการจ้างนายชัยยศมาเป็นตัวแทนซึ่งกระทาการในนามของบริษัทใหม่ ซึ่งก่อตั้งปดยกรรมการที่มีเงื่อนไข
ข้อนี้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของการขัดแย้งทางผลประปยชน์
แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายสมศักดิ์ต้องไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทเดิม และต้องไม่ว่าจ้าง
พนั ก งานบริษั ท เดิ ม มาเป็ น พนั ก งานเพื่ อ กระท าการในนามบริ ษั ท ใหม่ เนื่ อ งจากเป็ น การกระท าที่ ขั ด แย้ ง ของ
ผลประปยชน์

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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กรณีศึกษาที่ 3 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ
ความเป็นมา: ธนาคารดีเด่น จากัด มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
ปดยมีน ายเอกชั ยเป็ น ผู้จัด การสาขา และมี ใบอนุ ญ าตนายหน้ าประกัน วิน าศภัย นายเอกชัย ได้รับ นปยบายมาจาก
ผู้บริหารระดั บสูงของธนาคารดีเด่น จากัด ให้ แนะน านายสุวิทย์ซึ่งเป็น ลูกค้าเงินกู้มาทาประกัน อัคคีภัยกับ บริษั ท
ยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษั ทในเครือของธนาคาร ดีเด่น จากัด นายเอกชัยจึงแจ้งกับนายสุวิทย์ว่า
หากอยากได้เงินกู้จากธนาคารดีเด่น จากั ด ต้องทาประกันอัคคีภัยกับบริษัท ยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) และ
ต้องเป็นความคุ้มครองที่ธนาคารดีเด่น จากัด และบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) คัดเลือกไว้ให้อยู่แล้ว ปดย
นายสุวิทย์ไม่มีสิทธิไปทาประกันภัยกับที่อื่น
ประเด็นปัญหา: การกระทาของนายเอกชัย ผู้จัดการสาขาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ เห็นแก่ประปยชน์ส่วนตน ทาให้ผู้เอาประกันภัยเสีย ปอกาส
ในการได้รับประปยชน์สูงสุด และมีผลประปยชน์ทับซ้อนกับบริษัทประกันวินาศภัย
แนวทางปฏิบัติที่ดี : นายเอกชัยควรต้องบอกกับนายสุวิทย์ให้สามารถนาความคุ้ม ครองของบริษัทประกัน
วินาศภัยอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อนายเอกชัยจะได้นาข้อเสนอข้อมูลแก่บริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) หาก
ความคุ้มครองของบริษัท ประกันวินาศภัยอื่นดีกว่า บริษัท ยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) ก็ควรออกแบบความ
คุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมแก่นายสุวิทย์ ถ้าบริษัทยิ่งใหญ่ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่แล้ว ก็ให้
คัดเลือกความคุ้มครองและอัตราเบี้ ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นายสุวิทย์ พร้อมกันนี้ นายเอกชั ย ผู้จัดการ
ธนาคาร ควรให้คาแนะนาและจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับนายสุวิทย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
ทั้งก่อน และหลังการขายประกันวินาศภัย

กรณีศึกษาที่ 4 การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ
ความเป็นมา: นางสมหญิ งซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยกับนายสมชายซึ่งเป็ นนายหน้ า
ประกันวินาศภัย หลังจากทาประกันภัยไปแล้ว นายสมชายไม่เคยมาให้บริการ หรือให้คาแนะนาใดๆ เลย นางสมหญิง
ต้องดาเนินการเองทั้งหมด นางสมหญิงจึงนาเรื่องนี้มาเล่าให้นายสมปองเพื่อนของตนซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ด้วย นายสมปองได้แนะนาให้น างสมหญิ งยกเลิกกรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับ เดิ ม และมาทากับตนเอง ซึ่งตนเองจะ
ให้บริการอย่างดี สามารถให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
ประเด็ นปั ญ หา: การกระท าของนายสมปองผิด จรรยาบรรณ และผิ ด กฎหมาย ตามประกาศสานั กงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และเป็นผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเสียประปยชน์จากการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนกาหนดและครบตามสัญญาประกันภัย
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แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
อื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 8 และต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประปยชน์ของลูกค้าเป็น
สาคัญ ไม่ปฏิบัติการใดๆ เพื่อประปยชน์ของตนเองมากกว่าประปยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552
8
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