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คณะกรรมการกลุ่มผลิต        ผู้ร่วมผลิต 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ  ประธานกรรมการ  อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ดวงดาว วจิักขณ์จารุ 
อาจารย์นพดล สันติภากรณ์   กรรมการ   อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 
อาจารย์อธวิัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร กรรมการ   อาจารย์สุทิน เกษมสุข 
อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล กรรมการ    อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
อาจารย์เกรียง หยกน า้เงิน กรรมการ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ         
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

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

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

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกนายหนาประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกนัวินาศภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(4) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับนายหนาประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาว
สําเร็จเปนอยางดี 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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นายวฒันา วงศวิเศษนพคุณ    คณะทํางาน 
ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย  คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานชองทางการจาํหนาย  คณะทํางาน 
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บทที่ 1  
สถานการณธ์ุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต 
 

อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
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บทที่ 1  
สถานการณธ์ุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต 
 

อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต           นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน  
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. การประกันวินาศภัย มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญและเข้าใจถึงประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
มากข้ึน ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยก็มีการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น 
และการบริการที่ดี ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการเปิดการค้าเสรี 

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ส าคัญคือ การแข่งขันในด้านราคา การบริการ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้านการรับประกันภัย และการสร้างช่องทางการบริการค่าสินไหมทดแทนที่สะดวก
และรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลายและตอบสนองเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น 
รวมทั้งบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านขนาดของธุรกิจและ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดไปสู่ตลาดดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันได้ 
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัยได้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน 
   

 
ก่อนจะศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีความจ าเป็นต้อง

ท าการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพื่อจะได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบัน และที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย 

 
1. ความเป็นมาของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย  

สมาคมประกันวินาศภัย (2536, น. 23-25) กล่าวถึง ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยว่า ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความ
คุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยของทรัพย์สินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการ
ประกันภัยในปัจจุบัน โดยหลักทั่วไปอาจแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันวินาศภัย และการ
ประกันชีวิต 

ส าหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ การขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นส าคัญ จึงเกิดมีการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการประกันภัยประเภทแรก และเนื่องจากขณะนั้นมีชาวต่างประเทศ 
เดินทางเข้ามาค้าขายภายในประเทศมากข้ึน การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงด าเนินการโดยชาวต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือขอรับใบอนุญาตใดๆ 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีด
จากประเทศอังกฤษ และทรงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายระหว่างทาง จึงได้ทรงท าประกันภัยการขนส่งไว้ด้วย ขณะนั้น
มีตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยของต่างประเทศมาด าเนินกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัทอีสต์เอเชียติ๊ก ห้าง
บอร์เนียว ห้างสก็อต ฯลฯ ซึ่งเดิมทีการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยมีเพียงการขออนุญาตจัดตั้งตามพระราช -
บัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130 เท่านั้น ต่อมาได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัยขึ้นเมื่อปี 2467 ในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ได้กล่าวเกี่ยวกับการควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไว้ โดยมิได้
จัดตั้งได้โดยเสรี แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ  

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 มีการจดทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2510 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510 ขึ้น จึงนับเป็นกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตโดยตรง 

หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นกฎหมายให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจประกันภัยต้องขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ได้มีบริษัทต่างๆ เข้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิต  
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต           นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน  
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. การประกันวินาศภัย มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญและเข้าใจถึงประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
มากข้ึน ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยก็มีการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น 
และการบริการที่ดี ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการเปิดการค้าเสรี 

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ส าคัญคือ การแข่งขันในด้านราคา การบริการ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้านการรับประกันภัย และการสร้างช่องทางการบริการค่าสินไหมทดแทนที่สะดวก
และรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลายและตอบสนองเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น 
รวมทั้งบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านขนาดของธุรกิจและ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดไปสู่ตลาดดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันได้ 
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัยได้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน 
   

 
ก่อนจะศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีความจ าเป็นต้อง

ท าการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพื่อจะได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบัน และที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย 

 
1. ความเป็นมาของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย  

สมาคมประกันวินาศภัย (2536, น. 23-25) กล่าวถึง ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยว่า ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความ
คุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยของทรัพย์สินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการ
ประกันภัยในปัจจุบัน โดยหลักทั่วไปอาจแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันวินาศภัย และการ
ประกันชีวิต 

ส าหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ การขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นส าคัญ จึงเกิดมีการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการประกันภัยประเภทแรก และเนื่องจากขณะนั้นมีชาวต่างประเทศ 
เดินทางเข้ามาค้าขายภายในประเทศมากข้ึน การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงด าเนินการโดยชาวต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือขอรับใบอนุญาตใดๆ 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีด
จากประเทศอังกฤษ และทรงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายระหว่างทาง จึงได้ทรงท าประกันภัยการขนส่งไว้ด้วย ขณะนั้น
มีตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยของต่างประเทศมาด าเนินกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัทอีสต์เอเชียติ๊ก ห้าง
บอร์เนียว ห้างสก็อต ฯลฯ ซึ่งเดิมทีการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยมีเพียงการขออนุญาตจัดตั้งตามพระราช -
บัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130 เท่านั้น ต่อมาได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัยขึ้นเมื่อปี 2467 ในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ได้กล่าวเกี่ยวกับการควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไว้ โดยมิได้
จัดตั้งได้โดยเสรี แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ  

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 มีการจดทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2510 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510 ขึ้น จึงนับเป็นกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตโดยตรง 

หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นกฎหมายให้ผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจประกันภัยต้องขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ได้มีบริษัทต่างๆ เข้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิต  
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5 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัย 21 บริษัท แต่ทั้งหมดก็เป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศทั้งสิ้น หลังจากนั้นจ านวน
บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี มีบทบัญญัติ  
หลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ข้ึนเมื่อวันที่  10 เมษายน 2535 เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความคล่องตัว และสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พื่อให้สามารถควบคุมและก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนและ  
ผู้ประกันภัยและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถี ยรภาพขึ้น จึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และในปี 2558 ได้มีการประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 

ในส่วนของประเภทการประกันวินาศภัยนั้น กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 ออกตามมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยการ
ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองภัยที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  
ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ าและภัยอ่ืนๆ ที่ระบุความคุ้มครองไว้เพิ่มเติม โดยจะ
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และสิ่งติดตั้งตรึงตรา รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 

1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หลักการ วิธีปฏิบัติ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทาง
ทะเล (Marine Insurance Act) ถูกน ามาและใช้ในทางปฏิบัติเป็นสากลกันทั่วโลก โดยได้รับอิทธิพลมาจากหลักปฏิบัติ
และกฎหมายของประเทศอังกฤษ (English Law and Practice) เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศมหาอ านาจทางทะเล
มาก่อน การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงหมายถึง การที่บริษัทประกันภัยรับภาระการเสี่ยงต่อความสูญเสีย
หรือเสียหายจากภยันตรายนานาประการ อันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในขณะท าสัญญานั้นๆ 

1.3 การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นแขนงหนึ่งของ
การประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได้จัดเป็นแขนงหนึ่งของการประกันภัยที่แตกต่างออกมา โดยความคุ้มครอง
หลักๆ ของการประกันภัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความเสียหายหรือสูญหาย ไฟไหม้ ต่อตัวรถยนต์ และความเสียหายที่
รถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้ประสบภัย ปัจจุบันการ
ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) 

2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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5 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัย 21 บริษัท แต่ทั้งหมดก็เป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศทั้งสิ้น หลังจากนั้นจ านวน
บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี มีบทบัญญัติ  
หลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ข้ึนเมื่อวันที่  10 เมษายน 2535 เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความคล่องตัว และสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พื่อให้สามารถควบคุมและก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนและ  
ผู้ประกันภัยและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถี ยรภาพขึ้น จึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และในปี 2558 ได้มีการประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 

ในส่วนของประเภทการประกันวินาศภัยนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ออกตามมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยการ
ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองภัยที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  
ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ าและภัยอ่ืนๆ ที่ระบุความคุ้มครองไว้เพิ่มเติม โดยจะ
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และสิ่งติดตั้งตรึงตรา รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 

1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หลักการ วิธีปฏิบัติ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทาง
ทะเล (Marine Insurance Act) ถูกน ามาและใช้ในทางปฏิบัติเป็นสากลกันทั่วโลก โดยได้รับอิทธิพลมาจากหลักปฏิบัติ
และกฎหมายของประเทศอังกฤษ (English Law and Practice) เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศมหาอ านาจทางทะเล
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การประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได้จัดเป็นแขนงหนึ่งของการประกันภัยที่แตกต่างออกมา โดยความคุ้มครอง
หลักๆ ของการประกันภัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความเสียหายหรือสูญหาย ไฟไหม้ ต่อตัวรถยนต์ และความเสียหายที่
รถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้ประสบภัย ปัจจุบันการ
ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) 

2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   13 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   14 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   15 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   16 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   17 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   18 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   19 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   20 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   21 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   22 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   23 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   24 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   25 2/28/2563 BE   9:10 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-19 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.1 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย ปี 2555-2559 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
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2559) พบว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงผ่านชอ่งทางนายหน้าประกันวินาศภัยมีจ านวนสูงสุดทุกปี โดยในปี 2559 แม้จะ
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1-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 

12 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  

ภาพที่ 1.2 สัดสวนชองทางการจำหนาย ป 2559

นายหนา,
55,49%

โทรศัพท, 4.36%

ธนาคาร, 13.07%
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 

12 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons 

ภาพที่ 1.3 สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำแนกตามชองทางการจำหนาย
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 

12 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ
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12 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons 

ภาพที่ 1.3 สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำแนกตามชองทางการจำหนาย
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 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีผลท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตตาม โดยอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยจะใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสิ่งที่ส าคัญคือ มูลค่าการน าเข้าและส่งออก
จะมีผลต่อการประกันภัยทางทะเลและขนส่งอย่างมีนัยส าคัญ 

5.2  สถานการณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบัน 
โดยภาพรวมแล้วธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบันเติบโตขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

ส าคัญคือ 
1) เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนหรืออัตราส่วนค่าเสียหาย 
3) อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
4) อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
5) รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
รายละเอียดมีดังนี้ 

  1) เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 
211,813 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 1.23 และมีการเจริญเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
จีดีพี (GDP) ของประเทศ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 มูลค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง ปี 2545–2559 
ที่มา: ส านักงานอัตราเบีย้ประกันวินาศภัย 

 
 
 

ลานบาท
รอยละ

250,000

200,000

150,000

100,000

5,000

(10.0)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

การใชจายภาคเอกชนชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น

เบี้ยประกันภัยโตสะสม

ป 2545 - 2559 =9.09%รัฐประหาร

มหาอุทกภัย

วิกฤติแฮมเบอรเกอร

การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการ
ปดสนามบินสุวรรณภูมิ

ภัยแลว ไขหวัดนก
และราคาน้ำมันใน
ตลาดปรับตัวสูงขึน

โครงการรถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐ

ภาพที่ 1.4 มูลคาเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ป 2545-2559

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ลานบาท)

อัตราการเจริญเติบโต (%)

จีดีพี (%) 6.1 7.2 6.3 4.2 5.0 5.4 1.7 -0.7 0.8 7.2 2.7 0.9 2.9 3.2

1.21.91.113.129.810.613.73.65.35.97.711.611.413.613.9

62,627

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

71,160 79,289 88,454 95,287 100,888 106,239 110,028 125,075 138,387 179,596 203,120 205,368 209,244 211,813
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1-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ในปี 2554 ส่งผลให้ในปีต่อมาประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะท าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น กอปรกับอัตราเบี้ยประกันภัยได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน 

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration) 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่จ านวนเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงต่อคน 
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5 

2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดีพทีีแ่ท้จริง (%) 7.3 2.8 0.9 2.9 3.2

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อจีดีพ ี(%) 1.45 1.57 1.56 1.53 1.47

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน) 2,699 3,042 3,065 3,112 3,140

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน) 185,848 193,561 197,062 203,356 212,892

203,078 ลบ.
179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกนัวินาศภัย ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-27 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ตารางที่ 1.12 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559 
   หน่วย: พันบาท 

สัดส่วนการเพ่ิม/ลด
 (%YoY)

รถยนต์ 120,305 122,188 1..57
อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเส่ียงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ในปี 2554 ส่งผลให้ในปีต่อมาประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะท าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น กอปรกับอัตราเบี้ยประกันภัยได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน 

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration) 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่จ านวนเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงต่อคน 
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5 

2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดีพทีีแ่ท้จริง (%) 7.3 2.8 0.9 2.9 3.2

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อจีดีพ ี(%) 1.45 1.57 1.56 1.53 1.47

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน) 2,699 3,042 3,065 3,112 3,140

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน) 185,848 193,561 197,062 203,356 212,892

203,078 ลบ.
179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
209,244 ลบ.

   211,813 ลบ.
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-27 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ตารางที่ 1.12 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559 
   หน่วย: พันบาท 

สัดส่วนการเพ่ิม/ลด
 (%YoY)

รถยนต์ 120,305 122,188 1..57
อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48
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ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2555-2559
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 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-27 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ตารางที่ 1.12 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559 
   หน่วย: พันบาท 

สัดส่วนการเพ่ิม/ลด
 (%YoY)

รถยนต์ 120,305 122,188 1..57
อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 
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ทรัพย์สิน 
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2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2
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179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
209,244 ลบ.

   211,813 ลบ.
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกนัวินาศภัย ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 
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ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 

ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2555-2559
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.6 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันวนิาศภัย (Portfolio Mix) 

       ปี 2558 และปี 2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ที่รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยความรับผิด และการประกันภัยพืชผล 
  โดยรวมเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2555 -2559 มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 211,813 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.23 โดยหากพิจารณาแต่ละประเภทการประกันวินาศภัย พบว่า การประกันอัคคีภัยมีรับประกันภัย
โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่การประกันภัยเบ็ดเตล็ดกลับมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
ประกันภัยรถยนต์มีแนวโน้มที่เติบโตด้วยอัตราที่ลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.7 
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  โดยรวมเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2555 -2559 มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 211,813 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.23 โดยหากพิจารณาแต่ละประเภทการประกันวินาศภัย พบว่า การประกันอัคคีภัยมีรับประกันภัย
โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่การประกันภัยเบ็ดเตล็ดกลับมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
ประกันภัยรถยนต์มีแนวโน้มที่เติบโตด้วยอัตราที่ลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.7 
 
 

อัคคีภัย 5.01%
ตัวเรือ 0.21%

สินคา 2.34%
รถยนต (ภาคบังคับ) 7.76%

รถยนต (ภาคสมัครใจ) 49.73%

ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

12.27%

อุบัติเหตุ 12.02%

สุขภาพ 3.61%

อื่นๆ 6.07%

ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 0.96%

อัคคีภัย 4.83%
ตัวเรือ 0.20%

สินคา 2.29%
รถยนต (ภาคบังคับ) 7.87%

รถยนต (ภาคสมัครใจ) 49.81%

ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

11.25%

อุบัติเหตุ 12.66%

สุขภาพ 3.63%

อื่นๆ 6.39%

ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 1.07%
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ตว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2555-2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 
ในด้านการประกันอัคคีภัยพบว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนรูปแบบการประกันภัยจากการประกันอัคคีภัยที่
คุ้มครองภัยตามที่ระบุไว้ มาเป็นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่คุ้มครองภัยได้มากกว่า จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
  หากพิจารณาถึงจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2559 มีจ านวนประมาณ 55.75 ล้านกรมธรรม์ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 1.90 ในขณะที่เบี้ยประกันภัย
เฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย ลดลงเล็กน้อยจาก 3,825 บาท ในปี 2558 เป็น 3,800 บาท ในปี 2559  ดังปรากฏตาม 
ภาพที่ 1.8 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.9 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย (Average Direct Premium per Policy) 

     ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง ปี 2555–2559 ค่อนข้างคงท่ี และ
น่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบรายย่อยเพิ่มขึ้น 
เช่น การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 2+ หรือประเภท 3+) หรือการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น 
  2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย  (Loss Ratio)16 จากเหตุการณ์มหา-
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหายใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย การประกันภัยสินค้าและการขนส่ง รวมถึง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติ ท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนในภาพรวมสูงถึงร้อยละ 176.41 
ขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 55.26 และในปี 2558 มีอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 
52.72 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.10 
 
 
 
 
 

16 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ค านวณจาก อัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หรือ (incurred loss ÷ earned premium income) 

หน่วย: ร้อยละ 

ภาพที่ 1.8 จำนวนกรมธรรมประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรมประกันภัย

(Number of policy and Average Direct Premium per Policy) ป 2555-2559
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ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.9 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย (Average Direct Premium per Policy) 

     ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง ปี 2555–2559 ค่อนข้างคงท่ี และ
น่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบรายย่อยเพิ่มขึ้น 
เช่น การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 2+ หรือประเภท 3+) หรือการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น 
  2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย  (Loss Ratio)16 จากเหตุการณ์มหา-
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหายใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย การประกันภัยสินค้าและการขนส่ง รวมถึง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติ ท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนในภาพรวมสูงถึงร้อยละ 176.41 
ขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 55.26 และในปี 2558 มีอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 
52.72 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.10 
 
 
 
 
 

16 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ค านวณจาก อัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หรือ (incurred loss ÷ earned premium income) 

หน่วย: ร้อยละ 

ภาพที่ 1.8 จำนวนกรมธรรมประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรมประกันภัย

(Number of policy and Average Direct Premium per Policy) ป 2555-2559
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย 
และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ยังคงเป็นการประกันวินาศภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เกิดขึ้น จะท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศไทย
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น 

3)  อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.11 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (Combined Ratio) ปี 2555-255917 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

 โดยทั่วไปอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันภัย ไม่ควรเกินร้อยละ 
95 เพื่อให้บริษัทยังคงมีก าไรจากการรับประกันภัยประมาณร้อยละ 5 ถ้าหากอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เกินร้อยละ 100 ถือว่าบริษัทขาดทุนจากการรับประกันภัย รวมทั้งการประกันวินาศภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ต่ า แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วปรากฏว่าอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานมีจ านวนสูง แสดงว่าการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงมาก การจะ
ควบคุมในเร่ืองดังกล่าวจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ลดลง 

 4)  อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 74 .62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
74.63 โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.12 

 
 

17 ปี พ.ศ. 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวธิีการลงบัญชีใหม่ท าให้ไม่มีขอ้มูลแยกรายประเภทธุรกิจ 
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ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย 
และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ยังคงเป็นการประกันวินาศภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เกิดขึ้น จะท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศไทย
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น 

3)  อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.11 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (Combined Ratio) ปี 2555-255917 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

 โดยทั่วไปอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันภัย ไม่ควรเกินร้อยละ 
95 เพื่อให้บริษัทยังคงมีก าไรจากการรับประกันภัยประมาณร้อยละ 5 ถ้าหากอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เกินร้อยละ 100 ถือว่าบริษัทขาดทุนจากการรับประกันภัย รวมทั้งการประกันวินาศภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ต่ า แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วปรากฏว่าอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานมีจ านวนสูง แสดงว่าการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงมาก การจะ
ควบคุมในเร่ืองดังกล่าวจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ลดลง 

 4)  อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 74 .62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
74.63 โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.12 

 
 

17 ปี พ.ศ. 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวธิีการลงบัญชีใหม่ท าให้ไม่มีขอ้มูลแยกรายประเภทธุรกิจ 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.12 อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Premium   
         of All Direct Insurance) ปี 2555-2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด

อยู่ที่ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 88.48 การประกันภัยอัคคีภัย ร้อยละ 
69.34 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ร้อยละ 60.84 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 52.39 และการ
ประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 23.95  
  5)  รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Net investment Income and 
Return on Investment) รายได้จากการลงทุนสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2555–2558 
หากแต่ปรับตัวลดลงในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 7,261 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555–2559 โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 2.37 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.13 
 
 
 
 
 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-35 
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ภาพที่ 1.13 รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ปี 2555-2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

เนื่องจากปัจจุบันรายได้ที่เป็นผลก าไรจากการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยมีอัตราที่ลดลง
เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาและรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น แต่โดยหลักการของการมีผลประกอบการที่ดีที่
จะท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ คือต้องมีก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องเป็นบวก 
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เรื่องที่ 1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและ 
ความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังคงรักษาอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ
ประกันภัยก็ยังคงเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง หรือผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงิน (ซับไพรม์) ในปี 2550-
2551 รวมถึงผลกระทบที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี  2554 ส าหรับในปี 2560  
คาดว่าภาคธุรกิจการประกันวินาศภัยจะเติบโตอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.4 -1.8 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.41-1.42 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย ( Insurance Density) มีค่า
เท่ากับ 3,174-3,184 บาท โดยยังมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องร่วมมือและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต 

 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1.1  การเปิดเสรีทางด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต โดย
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมทั้ง
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็วจากท่ัวโลก ท าให้ช่วงระยะเวลาต่อไปในอนาคต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงอาจจะเป็นทั้งการสร้างโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัย และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มข้ึนด้วย 

1.2  บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชน
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใน 
วงกว้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จะช่วยท าให้
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นั้นๆ อีกด้วย 

1.3  ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผล
ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน 

1.4  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันวินาศภัยยังมีการแข่งขัน
ในระดับของการสร้างคุณค่าของแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบดั้งเดิมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน ท าให้ภาค
ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตลาดเข้าถึงประชาชนทุกๆ กลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจ าหน่าย ที่หลากหลายให้เหมาะสมทั้งการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เข้าถึงความต้องการและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

1.5  การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้น ในทาง
กลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้การ
ขยายตัวของสังคมเมืองยังคงท าให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ที่
ส าคัญของประเทศหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ จากภาครัฐก็ช่วยท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้รับอานิสงส์จากขยายตัวจากภาคการลงทุนจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

1.6  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาครัฐยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการ
ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งช่วยให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตธุรกิจประกันภัย
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐเองมีส่วนผลักดันให้การประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลส าหรับภาคการเกษตร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางด้านการน าเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง
กรณีที่บุตรซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดา มารดา หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ซื้อประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถน าเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาซื้อประกันภัยสุขภาพ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและ 
ความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังคงรักษาอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ
ประกันภัยก็ยังคงเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง หรือผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงิน (ซับไพรม์) ในปี 2550-
2551 รวมถึงผลกระทบที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี  2554 ส าหรับในปี 2560  
คาดว่าภาคธุรกิจการประกันวินาศภัยจะเติบโตอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.4 -1.8 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.41-1.42 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย ( Insurance Density) มีค่า
เท่ากับ 3,174-3,184 บาท โดยยังมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องร่วมมือและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต 

 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1.1  การเปิดเสรีทางด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต โดย
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมทั้ง
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็วจากทั่ วโลก ท าให้ช่วงระยะเวลาต่อไปในอนาคต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงอาจจะเป็นทั้งการสร้างโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัย และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มข้ึนด้วย 

1.2  บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชน
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใน 
วงกว้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จะช่วยท าให้
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นั้นๆ อีกด้วย 

1.3  ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผล
ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน 

1.4  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันวินาศภัยยังมีการแข่งขัน
ในระดับของการสร้างคุณค่าของแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบดั้งเดิมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน ท าให้ภาค
ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตลาดเข้าถึงประชาชนทุกๆ กลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจ าหน่าย ที่หลากหลายให้เหมาะสมทั้งการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เข้าถึงความต้องการและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

1.5  การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้น ในทาง
กลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้การ
ขยายตัวของสังคมเมืองยังคงท าให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ที่
ส าคัญของประเทศหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ จากภาครัฐก็ช่วยท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้รับอานิสงส์จากขยายตัวจากภาคการลงทุนจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

1.6  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาครัฐยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการ
ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งช่วยให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตธุรกิจประกันภัย
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐเองมีส่วนผลักดันให้การประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลส าหรับภาคการเกษตร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางด้านการน าเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง
กรณีที่บุตรซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดา มารดา หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ซื้อประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถน าเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาซ้ือประกันภัยสุขภาพ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน 

1.7  การประกันภัยแบบรายย่อย (Micro Insurance) จากสถิติข้อมูลกลุ่มรายได้ หรือกลุ่มรายได้ปานกลาง 
-ต่ า (Lower-Middle Class) ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าการประกันภัยแบบรายย่อยจะยังคงมีบทบาทในการช่วยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย
ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักความมั่นคงด้วยตนเองอย่างจริงจัง และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยจะต้องไม่ซับซ้อนด้วย 

1.8  การก้าวสู่ดิจิทัลประกันภัย ในยุคดิจิทัล กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน” (หรือ “FinTech”) เป็น
ทางเลือกของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างโอกาสการเข้าถึง และการให้บริการผู้เอาประกันภัย โดยการน า Fin 
Tech มาปฏิวัติรูปแบบการท าธุรกิจประกันวินาศภัยที่เรียกว่า InsurTech ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การ
ให้บริการ การบริหารจัดการภายในของบริษัทประกันวินาศภัยเอง ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ การ
เปล่ียนแปลงช่องทางการจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงตลาดประกันภัยแบบออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการสร้างตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
2. โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 2.1 โอกาสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในอนาคต ประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ปัจจัยด้านเสถียรภาพ ด้านการเมืองและภัยก่อการร้าย ทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศ 
และการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้ด้วย
เช่นกัน โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญๆ คือ  

1)  นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศมี
ผลน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนทั้งจากภายในประเทศ และการ
เคลื่อนย้ายทุนของต่างชาติ  

2)  ภัยจลาจลและก่อการร้าย (Riot and Terrorism) จากสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
ยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายออกไปเร่ือยๆ  
  โดยประเด็นหลักๆ ดังกล่าวท าให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจประกันวินาศภัย 
จะได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
  2.1.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ประชาชนทราบว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและเป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี 2557 
พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 
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46.33 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
ดังนั้นหากมีการเจาะตลาดเข้ามาและสามารถเข้าถึงได้กับประชาชนทุกระดับ จะส่งผลให้การประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2.1.3 โครงสร้างของบริษัทประกันวินาศภัยและสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น  สภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน ณ ต้นปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกัน
สุขภาพ 4 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่18 และขนาดกลาง19 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่ง
ตลาด ถึงร้อยละ 60.52 โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก จ านวน 45 บริษัท มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.82 ซึ่ง
บริษัทขนาดเล็ก20 จ านวนมากเหล่านี้ มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่มีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในเร่ืองของขนาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ 
  2.1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประกันภัยของประชาชน  แม้ว่าปัจจุบันความรู้เรื่องการ
ประกันภัยของประชาชนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์อย่างถ่องแท้ในเรื่องของสัญญา
ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยเอง ยังมีสิ่งที่จ าเป็นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันภัยในเรื่องความคุ้มครอง 
เงื่อนไข ข้อยกเว้นที่ควรทราบในการเสนอขาย เพื่อป้องกันการเข้าใจที่บิดเบือนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ หน่วยงานก ากับดูแล และธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
รายได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและบรรเทา
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ ซึ่งการ
ประกันภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาหากมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากประชาชนหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ จะ
ได้รับผลกระทบน้อยลงจากภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยรักษาความเข้มแข็งทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 
  2.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นการเน้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
โดยปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนน าเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาชว่ยบริหารจัดการส าหรับบริษัทขนาดกลาง
หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้จะช่วยให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ยังคงถือเป็นความท้าทายอีกตัวแปรหนึ่งของภาค
ธุรกิจ เพราะนอกจากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ขนาดของกลุ่มลูกค้า (Portfolio) เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่า
คุ้มค่ากับรายจ่ายด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงไร โดยหากฝ่ายขายได้รับความสะดวกหรือมีเครื่องมือการขาย 
ที่ทันสมัย รวมถึงความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่าย  
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1-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน 

1.7  การประกันภัยแบบรายย่อย (Micro Insurance) จากสถิติข้อมูลกลุ่มรายได้ หรือกลุ่มรายได้ปานกลาง 
-ต่ า (Lower-Middle Class) ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าการประกันภัยแบบรายย่อยจะยังคงมีบทบาทในการช่วยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย
ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักความมั่นคงด้วยตนเองอย่างจริงจัง และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยจะต้องไม่ซับซ้อนด้วย 

1.8  การก้าวสู่ดิจิทัลประกันภัย ในยุคดิจิทัล กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน” (หรือ “FinTech”) เป็น
ทางเลือกของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างโอกาสการเข้าถึง และการให้บริการผู้เอาประกันภัย โดยการน า Fin 
Tech มาปฏิวัติรูปแบบการท าธุรกิจประกันวินาศภัยที่เรียกว่า InsurTech ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การ
ให้บริการ การบริหารจัดการภายในของบริษัทประกันวินาศภัยเอง ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางการจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงตลาดประกันภัยแบบออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการสร้างตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
2. โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 2.1 โอกาสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในอนาคต ประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ปัจจัยด้านเสถียรภาพ ด้านการเมืองและภัยก่อการร้าย ทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศ 
และการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้ด้วย
เช่นกัน โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญๆ คือ  

1)  นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศมี
ผลน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนทั้งจากภายในประเทศ และการ
เคลื่อนย้ายทุนของต่างชาติ  

2)  ภัยจลาจลและก่อการร้าย (Riot and Terrorism) จากสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
ยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายออกไปเร่ือยๆ  
  โดยประเด็นหลักๆ ดังกล่าวท าให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจประกันวินาศภัย 
จะได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
  2.1.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ประชาชนทราบว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและเป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี 2557 
พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-39 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

46.33 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
ดังนั้นหากมีการเจาะตลาดเข้ามาและสามารถเข้าถึงได้กับประชาชนทุกระดับ จะส่งผลให้การประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2.1.3 โครงสร้างของบริษัทประกันวินาศภัยและสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น  สภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน ณ ต้นปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกัน
สุขภาพ 4 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่18 และขนาดกลาง19 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่ง
ตลาด ถึงร้อยละ 60.52 โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก จ านวน 45 บริษัท มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.82 ซึ่ง
บริษัทขนาดเล็ก20 จ านวนมากเหล่านี้ มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่มีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในเร่ืองของขนาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ 
  2.1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการประกันภัยของประชาชน  แม้ว่าปัจจุบันความรู้เรื่องการ
ประกันภัยของประชาชนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์อย่างถ่องแท้ในเรื่องของสัญญา
ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยเอง ยังมีสิ่งที่จ าเป็นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันภัยในเรื่องความคุ้มครอง 
เงื่อนไข ข้อยกเว้นที่ควรทราบในการเสนอขาย เพื่อป้องกันการเข้าใจที่บิดเบือนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ หน่วยงานก ากับดูแล และธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
รายได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและบรรเทา
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ ซึ่งการ
ประกันภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาหากมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากประชาชนหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ จะ
ได้รับผลกระทบน้อยลงจากภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยรักษาความเข้มแข็งทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 
  2.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นการเน้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
โดยปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนน าเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาชว่ยบริหารจัดการส าหรับบริษัทขนาดกลาง
หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้จะช่วยให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ยังคงถือเป็นความท้าทายอีกตัวแปรหนึ่งของภาค
ธุรกิจ เพราะนอกจากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ขนาดของกลุ่มลูกค้า (Portfolio) เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่า
คุ้มค่ากับรายจ่ายด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงไร โดยหากฝ่ายขายได้รับความสะดวกหรือมีเครื่องมือการขาย 
ที่ทันสมัย รวมถึงความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่าย  
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1-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มยอดขายและได้ผลตอบแทนจากลงทุนทางด้านของระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น 
การขายผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าลงและในอนาคตอัตราเบี้ย
ประกันภัยอาจลดลงได้ 
  2.1.6 ความเสี่ยงใหม่ๆ จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ
เฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานของธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ท าให้ค่าสินไหมทดแทนของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ๆ ที่
ยากต่อการคาดประมาณได้ 
  2.1.7 การเปิดเสรีการค้าและการบริการผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community: AEC) แม้การเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจะเริ่มนับตั้งแต่ปลายปี 2558  
ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีด้านการเงินและการค้า
บริการที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในกรอบต่างๆ อยู่นั้น จึงคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการนั้นจะท าให้การแข่งขันใน
ด้านการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงประกันวินาศภัยมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องบริษัทประกันภัยของประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียนจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทและร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการจะน ามาซึ่งโอกาสในการขยาย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกลุ่ม
คนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว
ต่อไป 
  2.1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และเทคโนโลยี
ทางการประกันภัย (Insurance Technology: InsurTech) ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ การเข้าถึงและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าและ
บริการที่มีส่วนประกอบและขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดสินค้ าและบริการรูปแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการตลาดการค้าและโลกธุรกิจได้ถูกย้ายไปอยู่บนโลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทวี
ความเร็วขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอาจถึงขนาดที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบางรายไม่สามารถอยู่ต่อได้ (Digital Disruption)  
 2.2 สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ  
  2.2.1 ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (Cyber and Network Security) ในอนาคต จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นขายประกันภัยส าหรับลูกค้ารายย่อย โดยการท างานต่างๆ  
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จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงสร้างพนักงานจะเปลี่ยนมาพึ่งพากลุ่มที่คิดระบบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงบริการใหม่ๆ และใช้ระบบสารสนเทศและกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytic) รองรับนวัตกรรมการขายและการบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจมีจ านวนลดลง
ตามล าดับ แต่อาจปรับรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่บริการในลักษณะศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) มากขึ้น บริษัท
ระดับโลกหลายแห่งได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) เพื่อลงทุนในรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากดิจิทัล (Digital Disruption Model) เพื่อเตรียมรองรับการท าธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่และป้องกันไม่ให้เสียธุรกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มอื่น 
  2.2.2 มีคู่แข่งสร้างระบบให้ผู้บริโภคมารวมตัวกันเพื่อจัดหาประกันภัยโดยไม่พึ่งพาเพียงบริษัท
ประกันภัยอย่างเดียว โดยผู้แข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยกันเอง แต่
รวมถึงผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อท าประกันภัยที่คุ้มครองตัวเอง โดยเอาประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) จากผู้รับ
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง และผู้บริโภคน าเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายกลับมาคืนให้สมาชิก ท าให้การประกันภัยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภคที่รวมตัวกันอาจมีการกระตุ้นให้สมาชิก
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และตรวจสอบระหว่างกันเองมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติไม่ดีอาจไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ใน
กลุ่มต่อไป เป็นการคัดกรองคุณภาพภัยในกลุ่มไปในตัว เป็นต้น และบริษัทรับประกันภัยต่ออาจมีบทบาทมากข้ึนและ
หันมารับประกันภัยระหว่างกันเอง หรือ Peer to Peer (P2P) ด้วยตนเองเพราะมีความเชี่ยวชาญในการตั้งราคา
มากกว่าบริษัทประกันภัย 
  2.2.3 สินค้าและบริการในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนตามโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน -
แปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ค้ารายย่อยที่อาจเพิ่มจ านวนมากขึ้น สินค้าที่เป็นการประกันภัยระยะสั้น
และอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้หากมีการประกันภัยในลักษณะ Peer 
to Peer (P2P) มากข้ึน บริษัทประกันภัยอาจผันมาเป็นผู้รับประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) หรือออกผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่ก าหนดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงๆ มากข้ึน 
  2.2.4 การก าหนดเบี้ยประกันภัยจะท าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น 
  2.2.5 บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก ผู้เอา
ประกันภัยมาท าประกันภัยผ่านออนไลน์มากขึ้น ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อาจเปลี่ยนมา
ท าการตลาดผ่านออนไลน์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการประกันภัยที่ซับซ้อนยังคงต้องพึ่งนายหน้ารายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ดังนั้น ในโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จึงควรมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มยอดขายและได้ผลตอบแทนจากลงทุนทางด้านของระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น 
การขายผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าลงและในอนาคตอัตราเบี้ย
ประกันภัยอาจลดลงได้ 
  2.1.6 ความเสี่ยงใหม่ๆ จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ
เฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานของธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ท าให้ค่าสินไหมทดแทนของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ๆ ที่
ยากต่อการคาดประมาณได้ 
  2.1.7 การเปิดเสรีการค้าและการบริการผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community: AEC) แม้การเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจะเริ่มนับตั้งแต่ปลายปี 2558  
ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีด้านการเงินและการค้า
บริการที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในกรอบต่างๆ อยู่นั้น จึงคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการนั้นจะท าให้การแข่งขันใน
ด้านการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงประกันวินาศภัยมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องบริษัทประกันภัยของประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียนจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทและร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการจะน ามาซึ่งโอกาสในการขยาย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกลุ่ม
คนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว
ต่อไป 
  2.1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และเทคโนโลยี
ทางการประกันภัย (Insurance Technology: InsurTech) ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ การเข้าถึงและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าและ
บริการที่มีส่วนประกอบและขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดสินค้ าและบริการรูปแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการตลาดการค้าและโลกธุรกิจได้ถูกย้ายไปอยู่บนโลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทวี
ความเร็วขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอาจถึงขนาดที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบางรายไม่สามารถอยู่ต่อได้ (Digital Disruption)  
 2.2 สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ  
  2.2.1 ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (Cyber and Network Security) ในอนาคต จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นขายประกันภัยส าหรับลูกค้ารายย่อย โดยการท างานต่างๆ  

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-41 
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จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงสร้างพนักงานจะเปลี่ยนมาพึ่งพากลุ่มที่คิดระบบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงบริการใหม่ๆ และใช้ระบบสารสนเทศและกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytic) รองรับนวัตกรรมการขายและการบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจมีจ านวนลดลง
ตามล าดับ แต่อาจปรับรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่บริการในลักษณะศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) มากขึ้น บริษัท
ระดับโลกหลายแห่งได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) เพื่อลงทุนในรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากดิจิทัล (Digital Disruption Model) เพื่อเตรียมรองรับการท าธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่และป้องกันไม่ให้เสียธุรกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มอื่น 
  2.2.2 มีคู่แข่งสร้างระบบให้ผู้บริโภคมารวมตัวกันเพื่อจัดหาประกันภัยโดยไม่พึ่งพาเพียงบริษัท
ประกันภัยอย่างเดียว โดยผู้แข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยกันเอง แต่
รวมถึงผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อท าประกันภัยที่คุ้มครองตัวเอง โดยเอาประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) จากผู้รับ
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง และผู้บริโภคน าเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายกลับมาคืนให้สมาชิก ท าให้การประกันภัยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภคที่รวมตัวกันอาจมีการกระตุ้นให้สมาชิก
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และตรวจสอบระหว่างกันเองมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติไม่ดีอาจไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ใน
กลุ่มต่อไป เป็นการคัดกรองคุณภาพภัยในกลุ่มไปในตัว เป็นต้น และบริษัทรับประกันภัยต่ออาจมีบทบาทมากข้ึนและ
หันมารับประกันภัยระหว่างกันเอง หรือ Peer to Peer (P2P) ด้วยตนเองเพราะมีความเชี่ยวชาญในการตั้งราคา
มากกว่าบริษัทประกันภัย 
  2.2.3 สินค้าและบริการในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนตามโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน -
แปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ค้ารายย่อยที่อาจเพิ่มจ านวนมากขึ้น สินค้าที่เป็นการประกันภัยระยะสั้น
และอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้หากมีการประกันภัยในลักษณะ Peer 
to Peer (P2P) มากข้ึน บริษัทประกันภัยอาจผันมาเป็นผู้รับประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) หรือออกผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่ก าหนดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงๆ มากข้ึน 
  2.2.4 การก าหนดเบี้ยประกันภัยจะท าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น 
  2.2.5 บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผู้เอา
ประกันภัยมาท าประกันภัยผ่านออนไลน์มากขึ้น ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อาจเปลี่ยนมา
ท าการตลาดผ่านออนไลน์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการประกันภัยที่ซับซ้อนยังคงต้องพึ่งนายหน้ารายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ดังนั้น ในโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จึงควรมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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บทท่ี 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย              นว. 2  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

2.1 หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.2 หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.3 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.4 หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.5 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.6 หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
แนวคิด  

1.  หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ เป็นหลักการที่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์
ทางกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะไม่มีผลผูกพัน 
เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยกลายไปเป็นเร่ืองการพนันขันต่อ  

2.  หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา เนื่องด้วยผู้เอาประกันภัยมีข้อมูลในเรื่องของวัตถุประกันภัยดีที่สุด 
จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ เพื่อให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือถ้ารับจ าต้องคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่า
ปกติหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลท าให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆะภายหลังได้ 
เว้นเสียแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้นแล้ว หรือรู้ว่าข้อแถลงนั้นเป็นความเท็จ หรือควรจะได้รู้
เช่นนั้น หากตนจะใช้ความระมัดระวังอันสมควรแห่งอาชีพ 

3.  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ผู้รับประกันภัยมี
หน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่ ความเสียหายที่แท้จริง ความบุบสลายของทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยที่เกิดจากการปกป้องทรัพย์สินนั้น และค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินนั้นมิให้วินาศ 
แต่รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแสวงหาก าไร
จากการประกันภัยได้  

4.  หลักการรับช่วงสิทธิ เป็นหลักการที่เสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง คือ 
เมื่อมีบุคคลภายนอกมาท าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแทน กฎหมายให้สิทธิผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย 
เพื่อไปเรียกเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี กลับคืนมาจากบุคคล 
ภายนอกผู้กระท าผิดได้ 
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5.  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่เสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริงอีกข้อหนึ่ง กรณีเมื่อผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยซ้ าซ้อนกับผู้รับประกันภัยหลายราย 
กฎหมายก าหนดให้หากได้รับประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ความ
เสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันนั้นต้องมาร่วมรับผิดตามสัดส่วนที่แต่ละรายรับประกันภัยไว้  
แต่ถ้ารับประกันภัยต่างวันเป็นล าดับกัน ก็ให้ผู้รับประกันภัยล าดับแรกชดใช้ก่อน หากยังขาดเหลือจึงให้
ผู้รับประกันภัยรายถัดไปมาชดใช้เป็นล าดับจนครบถ้วนตามความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยนั้น 
เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

6.  หลักสาเหตุใกล้ชิด ถูกน ามาใช้ในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก 
หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยใด หากมีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภัยที่คุ้มครอง ภัยที่
ยกเว้น และภัยที่มิได้ระบุคุ้มครองกับยกเว้นเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยผสมผสานกันอยู่ในเหตุการณ์
เดียวกัน โดยจะต้องเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุด เพียง
หมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลแห่งความเสียหายโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
2.  อธิบายหลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
3.  อธิบายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
4.  อธิบายหลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
5.  อธิบายหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
6.  อธิบายหลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
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บทท่ี 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย              นว. 2  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

2.1 หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.2 หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.3 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.4 หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.5 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.6 หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
แนวคิด  

1.  หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ เป็นหลักการที่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความสัมพันธ์
ทางกฎหมายกับวัตถุที่เอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะไม่มีผลผูกพัน 
เพื่อป้องกันมิให้สัญญาประกันภัยกลายไปเป็นเร่ืองการพนันขันต่อ  

2.  หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา เนื่องด้วยผู้เอาประกันภัยมีข้อมูลในเรื่องของวัตถุประกันภัยดีที่สุด 
จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ เพื่อให้ผู้รับ
ประกันภัยสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะรับประกันภัยหรือไม่ หรือถ้ารับจ าต้องคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่า
ปกติหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลท าให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆะภายหลังได้ 
เว้นเสียแต่ผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงนั้นแล้ว หรือรู้ว่าข้อแถลงนั้นเป็นความเท็จ หรือควรจะได้รู้
เช่นนั้น หากตนจะใช้ความระมัดระวังอันสมควรแห่งอาชีพ 

3.  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ผู้รับประกันภัยมี
หน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันได้แก่ ความเสียหายที่แท้จริง ความบุบสลายของทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยที่เกิดจากการปกป้องทรัพย์สินนั้น และค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินนั้นมิให้วินาศ 
แต่รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแสวงหาก าไร
จากการประกันภัยได้  

4.  หลักการรับช่วงสิทธิ เป็นหลักการที่เสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง คือ 
เมื่อมีบุคคลภายนอกมาท าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแทน กฎหมายให้สิทธิผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย 
เพื่อไปเรียกเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี กลับคืนมาจากบุคคล 
ภายนอกผู้กระท าผิดได้ 
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5.  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่เสริมหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริงอีกข้อหนึ่ง กรณีเมื่อผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยซ้ าซ้อนกับผู้รับประกันภัยหลายราย 
กฎหมายก าหนดให้หากได้รับประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ความ
เสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันนั้นต้องมาร่วมรับผิดตามสัดส่วนที่แต่ละรายรับประกันภัยไว้  
แต่ถ้ารับประกันภัยต่างวันเป็นล าดับกัน ก็ให้ผู้รับประกันภัยล าดับแรกชดใช้ก่อน หากยังขาดเหลือจึงให้
ผู้รับประกันภัยรายถัดไปมาชดใช้เป็นล าดับจนครบถ้วนตามความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยนั้น 
เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย 

6.  หลักสาเหตุใกล้ชิด ถูกน ามาใช้ในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก 
หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยใด หากมีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภัยที่คุ้มครอง ภัยที่
ยกเว้น และภัยที่มิได้ระบุคุ้มครองกับยกเว้นเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยผสมผสานกันอยู่ในเหตุการณ์
เดียวกัน โดยจะต้องเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุด เพียง
หมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลแห่งความเสียหายโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
2.  อธิบายหลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
3.  อธิบายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
4.  อธิบายหลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
5.  อธิบายหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
6.  อธิบายหลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
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ความน า 
 
 
 หลักการประกันภัยทั้งหกข้อเป็นหลักสากลที่ส าคัญ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัยจ าต้องมีความรู้ 
และท าความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพราะปัญหาข้อพิพาทการประกันภัยส่วนหนึ่ง เกิดจากการขาดความรู้ และความ
เข้าใจที่ดีพอในเร่ืองหลักการประกันภัยดังกล่าว  
  กฎหมายของประเทศไทยที่บัญญัติเก่ียวข้องกับหลักการประกันภัย ได้แก ่
  1.  หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
  บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ภายใต้หมวดที่หนึ่ง บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และ
มาตรา 875 ในหมวดที่ 2 การประกันวินาศภัย 
  2.  หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith) 
  บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และมาตรา 866 ภายใต้หมวดที่หนึ่ง บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป  
  3.  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
  บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น 
  4.  หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
  บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น  
  5.  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
  บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 และมาตรา 871 ใช้เฉพาะกับการประกันวินาศภัย
เท่านั้น 
  ส่วนหลักสาเหตุใกล้ชิดนั้นมิได้มีกฎหมายไทยบัญญัติไว้โดยตรง 
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เรื่องที่ 2.1  
หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจในเรื่องหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ จึงได้จัดแบ่ง
ล าดับเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อ คือ 1) ความหมายของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสีย
อันอาจเอาประกันภัยได้ 3) เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 4) ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคา 
มูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้ และ 5) ผลของการปราศจากส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ดังมีรายละเอียด
พอสรุปได้ดังนี้ 
 
1. ความหมายของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 

มาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า  
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน

คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”  
  เนื่องด้วยกฎหมายมิได้ให้ค านิยามค าว่า “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” เอาไว้ จ าต้องอาศัยเทียบเคียงจาก
เอกสารวิชากฎหมายประกันภัยของสถาบันประกันภัยแห่งประเทศอังกฤษ (P05/October 2004, P. 6/8) ซึ่งให้
ความหมายของ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Insurable Interest)” ว่า หมายความถึง “สิทธิตามกฎหมาย
ในการที่จะเอาประกันภัย อันเกิดขึ้นมาจากนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัย”  
  อนึ่ง พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 145) ได้อธิบายค าว่า “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้ (Insurable Interest)” คือ “ความผูกพันหรือความเกี่ยวข้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อวัตถุที่
เอาประกันภัยในลักษณะที่ว่า ถ้าเกิดเหตุขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความเสียหายหรือมีความ
รับผิด ในทางตรงกันข้าม หากไม่เกิดเหตุดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยได้ประโยชนใ์นการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาจะไม่ผูกพันคู่สัญญา” 
  ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 53) ได้กล่าวอ้างอิงว่า Lord Blackburn ผู้พิพากษาศาลอังกฤษได้อ้างถึง
วิเคราะห์ศัพท์ที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ส่วนได้เสีย” นั้น หมายถึง ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่คู่กรณี ฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์ 
ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิด คู่กรณีฝ่ายนั้นจะได้รับความเสียหาย และอีกทั้งยังได้กล่าวไว้ว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอัน
อาจเอาประกันภัยได้คือ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นคงสภาพเดิมอยู่ หรือจะได้รับความเสียหายจากการ
ที่ทรัพย์สินนั้นท าลายไป  
  โดยสรุป “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หรือ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้” หรือ “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้” โดยนัยคือ ค าที่มีความหมายเดียวกันนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ข้อ คือ 1) ส่วนได้เสียต่อ 
วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากกฎหมาย 2) ส่วนได้เสียต่อวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีอยู่จริง 3) วัตถุที่
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มาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า  
“อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน

คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”  
  เนื่องด้วยกฎหมายมิได้ให้ค านิยามค าว่า “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” เอาไว้ จ าต้องอาศัยเทียบเคียงจาก
เอกสารวิชากฎหมายประกันภัยของสถาบันประกันภัยแห่งประเทศอังกฤษ (P05/October 2004, P. 6/8) ซึ่งให้
ความหมายของ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Insurable Interest)” ว่า หมายความถึง “สิทธิตามกฎหมาย
ในการที่จะเอาประกันภัย อันเกิดขึ้นมาจากนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัย”  
  อนึ่ง พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 145) ได้อธิบายค าว่า “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้ (Insurable Interest)” คือ “ความผูกพันหรือความเกี่ยวข้องตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อวัตถุที่
เอาประกันภัยในลักษณะที่ว่า ถ้าเกิดเหตุขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความเสียหายหรือมีความ
รับผิด ในทางตรงกันข้าม หากไม่เกิดเหตุดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยได้ประโยชนใ์นการประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาจะไม่ผูกพันคู่สัญญา” 
  ไชยยศ เหมะรัชตะ (2556, น. 53) ได้กล่าวอ้างอิงว่า Lord Blackburn ผู้พิพากษาศาลอังกฤษได้อ้างถึง
วิเคราะห์ศัพท์ที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ส่วนได้เสีย” นั้น หมายถึง ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่คู่กรณี ฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์ 
ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิด คู่กรณีฝ่ายนั้นจะได้รับความเสียหาย และอีกทั้งยังได้กล่าวไว้ว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอัน
อาจเอาประกันภัยได้คือ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นคงสภาพเดิมอยู่ หรือจะได้รับความเสียหายจากการ
ที่ทรัพย์สินนั้นท าลายไป  
  โดยสรุป “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หรือ “ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้” หรือ “ส่วนได้เสียที่เอา
ประกันภัยได้” โดยนัยคือ ค าที่มีความหมายเดียวกันนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ข้อ คือ 1) ส่วนได้เสียต่อ 
วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากกฎหมาย 2) ส่วนได้เสียต่อวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีอยู่จริง 3) วัตถุที่
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เอาประกันภัยนั้นอาจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ รายได้ ชีวิต ร่างกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได้ และ  
4) ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะส่งผลท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.1 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอำประกันภัยนั้นมิได้จ ำกัดเพียงเฉพำะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ที่เอำประกันภัยเท่ำนั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์หรือสิทธิหรือผลประโยชน์หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะท ำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  
 
2. วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 
  การที่ได้ก าหนดหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ขึ้นมาก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ 
  2.1  เพื่อช่วยมิให้การประกันภัยกลายเป็นการพนันขันต่อ ด้วยการน าเอาโอกาสความเสี่ยงภัยของบุคคลอื่น 
ซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันเลยไปจัดท าประกันภัยเอง โดยคาดหวังว่า เมื่อบุคคลเหล่านั้นเสียหายขึ้นมา ตนจะ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความโชคร้ายของบุคคลอื่น 
ถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
 2.2  เพื่อลดโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะกระท าโดยทุจริตต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เพราะเมื่อตนเองมิได้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายอยู่ในวัตถุที่เอาประกันภัยนัน้เลยก็จะไม่พยายามท าการปกป้อง ดูแลรักษาวัตถุที่เอาประกันภัย
นั้น และอาจลงมือกระท าให้เกิดความเสียหายโดยจงใจเสียเอง เพียงเพื่อคาดหวังจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจากการ
ประกันภัยเท่านั้น ขณะที่ถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยแล้วก็จะพยายาม
ปกป้อง ดูแลรักษาให้ดีที่สุด เพราะถึงแม้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ตนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนกลับคืนมา ยังไม่
อาจคุ้มค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ตนเองได้ทั้งหมดอยู่ดี 
 
3. เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได ้
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 863 ได้บัญญัติให้ผู้ เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย ซึ่งตีความว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอยู่จริงในเวลาที่ท าสัญญา
ประกันภัย ทั้งต้องคงมีอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.2 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้จะเช่าซื้อรถยนต์ได้มาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย
ก่อนที่ตนจะได้ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันนั้น ส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพัน เนื่องจากส่วนได้เสียใน
รถยนต์คันนั้นของผู้เอาประกันภัยยังมิได้เกิดขึ้นมาเลย ผู้ เช่าซื้อโจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัย
จ าเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้  
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  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4728/2540 โจทก์ท ำสัญญำเช่ำซื้อรถยนต์พิพำทซึ่งเอำประกันภัยไว้แก่จ ำเลย 
หลังจำกท ำสัญญำประกันภัย ดังนี้ย่อมถือได้ว่า โจทก์ผู้เอำประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ใน
ขณะที่จ ำเลยรับประกันภัย สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์และจ ำเลยจึงไม่ผูกพันคู่สัญญำตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 863 โจทก์จึงไม่มีอ ำนำจฟ้องให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
 
4. ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้ 
  ราคาของส่วนได้เสีย และราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้นั้นให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  4.1  ราคาของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หมายถึง มูลค่าของวัตถุแห่งสัญญาประกันภัย ซึ่งก าหนดไว้
เป็นจ านวนเงิน1 และระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบสูงสุดในกรมธรรม์ประกันภัย
นั่นเอง  
  ส าหรับการประกันวินาศภัย ราคาส่วนได้เสียที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน ซึ่งมีอยู่ในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในลักษณะของกรรมสิทธิ์ สิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ในเวลาที่ท าสัญญาประกันภัย ซึ่ งก็คือ ราคาความ
เสียหายที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับ เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตัวอย่างเช่น  มูลค่าที่
แท้จริง (Actual Cash Value)2 ในบ้าน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ท าประกันภัย จะเท่ากับมูลค่าเงินที่
ผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องสูญเสียไปในการสร้างบ้านหลังนั้นกลับขึ้นมาใหม่ดังเดิม ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นหักด้วยค่า
เสื่อมราคาของบ้านหลังนั้น โดยตัวเลขที่ค านวณมาได้จะถูกก าหนดให้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยนั้น ครั้นเมื่อต่ออายุสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องทบทวน
ส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในวันต่ออายุสัญญานั้นทุกคราวด้วยวิธีการดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็น
อย่างอ่ืน เช่น ก าหนดราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา เป็นต้น แต่ถ้าผู้มีส่วนได้เสี ยอ่ืน เช่น ผู้รับ
จ านองก็จะมีราคาส่วนได้เสียเท่ากับมูลหนี้ในวันที่ท าประกันภัยนั้นเอง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.3 สูตรการค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าที่แท้จริง ส าหรับสิ่งปลูกสร้าง  
 
 

มูลค่าที่แท้จริง ณ วันเอาประกันภัย 
ราคาสร้างใหม่* – (ค่าเสื่อมราคา  จ านวนปีท่ีใช้งาน) 

*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 
 

 
 

1 Black's Law Dictionary (8th ed. 2004), หน้า 2341: Insurable Value. The worth of the subject of an insurance contract, 
usu. expressed as a monetary amount.    

2 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 4813: Actual Cash Value. Insurance. 1. Replacement cost minus normal depreciation. 2. 
See fair market value.  
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แพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 863 โจทก์จึงไม่มีอ ำนำจฟ้องให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
 
4. ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้ 
  ราคาของส่วนได้เสีย และราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้นั้นให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  4.1  ราคาของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หมายถึง มูลค่าของวัตถุแห่งสัญญาประกันภัย ซึ่งก าหนดไว้
เป็นจ านวนเงิน1 และระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบสูงสุดในกรมธรรม์ประกันภัย
นั่นเอง  
  ส าหรับการประกันวินาศภัย ราคาส่วนได้เสียที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน ซึ่งมีอยู่ในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในลักษณะของกรรมสิทธิ์ สิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ในเวลาที่ท าสัญญาประกันภัย ซึ่ งก็คือ ราคาความ
เสียหายที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับ เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตัวอย่างเช่น  มูลค่าที่
แท้จริง (Actual Cash Value)2 ในบ้าน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ท าประกันภัย จะเท่ากับมูลค่าเงินที่
ผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องสูญเสียไปในการสร้างบ้านหลังนั้นกลับขึ้นมาใหม่ดังเดิม ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นหักด้วยค่า
เสื่อมราคาของบ้านหลังนั้น โดยตัวเลขที่ค านวณมาได้จะถูกก าหนดให้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยนั้น ครั้นเมื่อต่ออายุสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องทบทวน
ส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในวันต่ออายุสัญญานั้นทุกคราวด้วยวิธีการดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็น
อย่างอ่ืน เช่น ก าหนดราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา เป็นต้น แต่ถ้าผู้มีส่วนได้เสี ยอ่ืน เช่น ผู้รับ
จ านองก็จะมีราคาส่วนได้เสียเท่ากับมูลหนี้ในวันที่ท าประกันภัยนั้นเอง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.3 สูตรการค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าที่แท้จริง ส าหรับสิ่งปลูกสร้าง  
 
 

มูลค่าที่แท้จริง ณ วันเอาประกันภัย 
ราคาสร้างใหม่* – (ค่าเสื่อมราคา  จ านวนปีท่ีใช้งาน) 

*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 
 

 
 

1 Black's Law Dictionary (8th ed. 2004), หน้า 2341: Insurable Value. The worth of the subject of an insurance contract, 
usu. expressed as a monetary amount.    

2 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 4813: Actual Cash Value. Insurance. 1. Replacement cost minus normal depreciation. 2. 
See fair market value.  
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2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เอาประกันภัยนั้นอาจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ รายได้ ชีวิต ร่างกาย หรือความรับผิดตามกฎหมายก็ได้ และ  
4) ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้นจะส่งผลท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.1 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอำประกันภัยนั้นมิได้จ ำกัดเพียงเฉพำะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ที่เอำประกันภัยเท่ำนั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์หรือสิทธิหรือผลประโยชน์หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะท ำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  
 
2. วัตถุประสงค์ของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 
  การที่ได้ก าหนดหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ขึ้นมาก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ 
  2.1  เพื่อช่วยมิให้การประกันภัยกลายเป็นการพนันขันต่อ ด้วยการน าเอาโอกาสความเสี่ยงภัยของบุคคลอื่น 
ซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันเลยไปจัดท าประกันภัยเอง โดยคาดหวังว่า เมื่อบุคคลเหล่านั้นเสียหายขึ้นมา ตนจะ
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความโชคร้ายของบุคคลอื่น 
ถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
 2.2  เพื่อลดโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยจะกระท าโดยทุจริตต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เพราะเมื่อตนเองมิได้มี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายอยู่ในวัตถุที่เอาประกันภัยนัน้เลยก็จะไม่พยายามท าการปกป้อง ดูแลรักษาวัตถุที่เอาประกันภัย
นั้น และอาจลงมือกระท าให้เกิดความเสียหายโดยจงใจเสียเอง เพียงเพื่อคาดหวังจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจากการ
ประกันภัยเท่านั้น ขณะที่ถ้าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยแล้วก็จะพยายาม
ปกป้อง ดูแลรักษาให้ดีที่สุด เพราะถึงแม้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ตนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนกลับคืนมา ยังไม่
อาจคุ้มค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ตนเองได้ทั้งหมดอยู่ดี 
 
3. เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได ้
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 863 ได้บัญญัติให้ผู้ เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย ซึ่งตีความว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอยู่จริงในเวลาที่ท าสัญญา
ประกันภัย ทั้งต้องคงมีอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.2 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้จะเช่าซื้อรถยนต์ได้มาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย
ก่อนที่ตนจะได้ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันนั้น ส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพัน เนื่องจากส่วนได้เสียใน
รถยนต์คันนั้นของผู้เอาประกันภัยยังมิได้เกิดขึ้นมาเลย ผู้ เช่าซื้อโจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้องเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัย
จ าเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้  
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ขณะที่จ ำเลยรับประกันภัย สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์และจ ำเลยจึงไม่ผูกพันคู่สัญญำตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 863 โจทก์จึงไม่มีอ ำนำจฟ้องให้จ ำเลยรับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
 
4. ราคาของส่วนได้เสีย หรือราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้ 
  ราคาของส่วนได้เสีย และราคามูลประกันภัยอันอาจเอาประกันภัยได้นั้นให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  4.1  ราคาของส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หมายถึง มูลค่าของวัตถุแห่งสัญญาประกันภัย ซึ่งก าหนดไว้
เป็นจ านวนเงิน1 และระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบสูงสุดในกรมธรรม์ประกันภัย
นั่นเอง  
  ส าหรับการประกันวินาศภัย ราคาส่วนได้เสียที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน ซึ่งมีอยู่ในวัตถุที่เอา
ประกันภัยในลักษณะของกรรมสิทธิ์ สิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ในเวลาที่ท าสัญญาประกันภัย ซึ่ งก็คือ ราคาความ
เสียหายที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับ เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตัวอย่างเช่น  มูลค่าที่
แท้จริง (Actual Cash Value)2 ในบ้าน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของอยู่ ณ วันที่ท าประกันภัย จะเท่ากับมูลค่าเงินที่
ผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องสูญเสียไปในการสร้างบ้านหลังนั้นกลับขึ้นมาใหม่ดังเดิม ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นหักด้วยค่า
เสื่อมราคาของบ้านหลังนั้น โดยตัวเลขที่ค านวณมาได้จะถูกก าหนดให้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยนั้น ครั้นเมื่อต่ออายุสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องทบทวน
ส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในวันต่ออายุสัญญานั้นทุกคราวด้วยวิธีการดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงระหว่างกันไว้เป็น
อย่างอ่ืน เช่น ก าหนดราคาค่าก่อสร้างใหม่ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา เป็นต้น แต่ถ้าผู้มีส่วนได้เสี ยอ่ืน เช่น ผู้รับ
จ านองก็จะมีราคาส่วนได้เสียเท่ากับมูลหนี้ในวันที่ท าประกันภัยนั้นเอง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.3 สูตรการค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าที่แท้จริง ส าหรับสิ่งปลูกสร้าง  
 
 

มูลค่าที่แท้จริง ณ วันเอาประกันภัย 
ราคาสร้างใหม่* – (ค่าเสื่อมราคา  จ านวนปีท่ีใช้งาน) 

*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 
 

 
 

1 Black's Law Dictionary (8th ed. 2004), หน้า 2341: Insurable Value. The worth of the subject of an insurance contract, 
usu. expressed as a monetary amount.    

2 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 4813: Actual Cash Value. Insurance. 1. Replacement cost minus normal depreciation. 2. 
See fair market value.  
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 ตัวอย่างที่ 2.4 สูตรการค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ส าหรับสิ่งปลูกสร้าง  
 

 
มูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ณ วันเอาประกันภัย 

ราคาสร้างใหม่* ไมห่ักค่าเสื่อมราคา 
*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 

 

 ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การก าหนดราคาส่วนได้เสียจะค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด 
  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะก าหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย 
  การที่ก าหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่ าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้ก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย การก าหนดในทางสูงจึงท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าก าหนดเอาไว้ต่ าเกินไป แม้จะประหยัดเบี้ย
ประกันภัยได้บ้าง ก็อาจไม่สามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจ าต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น  
  4.2  ราคาของมูลประกันภัย ค าว่า “ราคาของมูลประกันภัย” หรือ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดใน
การเอาประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมายความถึงราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่งก าหนดไว้เป็นพิเศษ  
 
 
 

3 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่  1, หน้า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance 
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a 
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.  
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 เมื่อพิจารณาถึงการที่กฎหมายใช้ค าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้”4 อาจท าให้เข้าใจว่า 
การประกันภัยทุกชนิดจะต้องก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยกันไว้ แต่ความจริงแล้ว รายการนี้ใช้เฉพาะการประกัน
วินาศภัยเท่านั้น เพราะการประกันชีวิตจะไม่สามารถตีราคาชีวิตคนได้ ทรัพย์สินที่จะสามารถก าหนดราคาแห่ง  
มูลประกันภัยกันไว้ ได้แก่ ทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้น เช่น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนต่างๆ โดยที่ทรัพย์ สิน
เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจจะตีราคาตามปกติในตลาดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่า
ประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าเทียม หรือท าขึ้นใหม่ได้ หรืออาจเป็นทรัพย์สินจ าพวก
เอกสารส าคัญของนักกฎหมาย แพทย์ นักประพันธ์ สถาปนิก ช่างภาพ ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่มีมูลค่าในตัวมันเอง
มากนัก แต่จะมีผลเสียหายมากตามมาถ้าทรัพย์สินนั้นถูกท าลายไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจ าต้องจะมีการก าหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ขณะท าสัญญาประกันภัย เนื่องจากถ้าหากมิได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยกันเอาไว้ เมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นมาย่อมเป็นการยากล าบากที่จะพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินนั้นมีราคาที่ถูกต้องแท้จริงเท่าใด อีกทั้งต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าสินไหมทดแทนว่า จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่าอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยด้วย 
  นอกจากนี้ การก าหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใช้กับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องด้วย
สินค้าที่คุ้มครองภายใต้วิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแห่งมูลประกันภัย หรือราคาส่วนได้เสีย ไม่ใช่หมายความเพียงแต่เฉพาะราคาค่าสินค้าเท่านั้น แต่ยังอาจ
รวมถึง ค่าระวางขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และอ านวย 
สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท านองเดียวกันคือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก าหนดมูลค่าที่จะต้องชดใช้กันไว้
ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั้น  
  ส าหรับทรัพย์สินที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ทั่วไป เช่น สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องตกแต่ง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้จะไม่มีการก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ก็บัญญัติให้ชดใช้กันตามความเสียหายที่แท้จริง แต่อย่างสูงสุดไม่เกินกว่า
จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ เนื่องด้วยสามารถประเมินราคาความเสียหายได้ทั่ วไป และหากจะให้ก าหนดราคาแห่ง 
มูลประกันภัยเอาไว้ ย่อมจะเป็นการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกล่าว และอาจเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันภัย
ค้าก าไรจากการเอาประกันภัยได้ 
 
 

4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม 
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มูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ณ วันเอาประกันภัย 

ราคาสร้างใหม่* ไมห่ักค่าเสื่อมราคา 
*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 

 

 ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การก าหนดราคาส่วนได้เสียจะค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด 
  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะก าหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย 
  การที่ก าหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่ าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้ก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย การก าหนดในทางสูงจึงท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าก าหนดเอาไว้ต่ าเกินไป แม้จะประหยัดเบี้ย
ประกันภัยได้บ้าง ก็อาจไม่สามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจ าต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น  
  4.2  ราคาของมูลประกันภัย ค าว่า “ราคาของมูลประกันภัย” หรือ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดใน
การเอาประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมายความถึงราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่งก าหนดไว้เป็นพิเศษ  
 
 
 

3 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่  1, หน้า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance 
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a 
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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มูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ณ วันเอาประกันภัย 

ราคาสร้างใหม่* ไมห่ักค่าเสื่อมราคา 
*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 

 

 ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การก าหนดราคาส่วนได้เสียจะค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด 
  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะก าหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย 
  การที่ก าหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่ าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้ก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย การก าหนดในทางสูงจึงท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าก าหนดเอาไว้ต่ าเกินไป แม้จะประหยัดเบี้ย
ประกันภัยได้บ้าง ก็อาจไม่สามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจ าต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น  
  4.2  ราคาของมูลประกันภัย ค าว่า “ราคาของมูลประกันภัย” หรือ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดใน
การเอาประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมายความถึงราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่งก าหนดไว้เป็นพิเศษ  
 
 
 

3 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่  1, หน้า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance 
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a 
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.  
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 เมื่อพิจารณาถึงการที่กฎหมายใช้ค าว่า “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้”4 อาจท าให้เข้าใจว่า 
การประกันภัยทุกชนิดจะต้องก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยกันไว้ แต่ความจริงแล้ว รายการนี้ใช้เฉพาะการประกัน
วินาศภัยเท่านั้น เพราะการประกันชีวิตจะไม่สามารถตีราคาชีวิตคนได้ ทรัพย์สินที่จะสามารถก าหนดราคาแห่ง  
มูลประกันภัยกันไว้ ได้แก่ ทรัพย์สินบางประเภทเท่านั้น เช่น ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ภาพเขียนต่างๆ โดยที่ทรัพย์ สิน
เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจจะตีราคาตามปกติในตลาดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่า
ประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าเทียม หรือท าขึ้นใหม่ได้ หรืออาจเป็นทรัพย์สินจ าพวก
เอกสารส าคัญของนักกฎหมาย แพทย์ นักประพันธ์ สถาปนิก ช่างภาพ ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งอาจจะไม่มีมูลค่าในตัวมันเอง
มากนัก แต่จะมีผลเสียหายมากตามมาถ้าทรัพย์สินนั้นถูกท าลายไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจ าต้องจะมีการก าหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ขณะท าสัญญาประกันภัย เนื่องจากถ้าหากมิได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยกันเอาไว้ เมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นมาย่อมเป็นการยากล าบากที่จะพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินนั้นมีราคาที่ถูกต้องแท้จริงเท่าใด อีกทั้งต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าสินไหมทดแทนว่า จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่าอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนด
ราคาแห่งมูลประกันภัยด้วย 
  นอกจากนี้ การก าหนดราคามูลประกันภัยยังอาจใช้กับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องด้วย
สินค้าที่คุ้มครองภายใต้วิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน มีความแตกต่างจากการประกันวินาศภัยทั่วไป 
เพราะราคาแห่งมูลประกันภัย หรือราคาส่วนได้เสีย ไม่ใช่หมายความเพียงแต่เฉพาะราคาค่าสินค้าเท่านั้น แต่ยังอาจ
รวมถึง ค่าระวางขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541)  
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก าหนดมูลค่า (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ซึ่งให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และอ านวย 
สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ความหมายไว้ท านองเดียวกันคือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก าหนดมูลค่าที่จะต้องชดใช้กันไว้
ล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันไว้เป็นจ านวนเท่าใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐานในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้นั้น  
  ส าหรับทรัพย์สินที่อาจตีราคาตามท้องตลาดได้ทั่วไป เช่น สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องตกแต่ง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้จะไม่มีการก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ก็บัญญัติให้ชดใช้กันตามความเสียหายที่แท้จริง แต่อย่างสูงสุดไม่เกินกว่า
จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ เนื่องด้วยสามารถประเมินราคาความเสียหายได้ทั่ วไป และหากจะให้ก าหนดราคาแห่ง 
มูลประกันภัยเอาไว้ ย่อมจะเป็นการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 877 ดังกล่าว และอาจเป็นช่องทางให้ผู้เอาประกันภัย
ค้าก าไรจากการเอาประกันภัยได้ 
 
 

4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม 
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 ตัวอย่างที่ 2.4 สูตรการค านวณจ านวนเงินเอาประกันภัย แบบมูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ส าหรับสิ่งปลูกสร้าง  
 

 
มูลค่าทรัพย์สินใหม่ทดแทน ณ วันเอาประกันภัย 

ราคาสร้างใหม่* ไมห่ักค่าเสื่อมราคา 
*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 

 

 ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การก าหนดราคาส่วนได้เสียจะค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด 
  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะก าหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย 
  การที่ก าหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่ าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้ก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย การก าหนดในทางสูงจึงท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าก าหนดเอาไว้ต่ าเกินไป แม้จะประหยัดเบี้ย
ประกันภัยได้บ้าง ก็อาจไม่สามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจ าต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น  
  4.2  ราคาของมูลประกันภัย ค าว่า “ราคาของมูลประกันภัย” หรือ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดใน
การเอาประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมายความถึงราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่งก าหนดไว้เป็นพิเศษ  
 
 
 

3 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่  1, หน้า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance 
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a 
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ราคาสร้างใหม่* ไมห่ักค่าเสื่อมราคา 
*พ้ืนท่ีใช้สอย (กว้าง  ยาว  จ านวนช้ัน  ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร) 

 

 ส าหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นรถยนต์ การก าหนดราคาส่วนได้เสียจะค านวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ปกติทั่วไปในตลาด 
  กรณีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย ราคาส่วนได้เสียจะก าหนดเป็นตัวเลขประมาณการ
ความรับผิดสูงสุดของผู้เอาประกันภัยที่คาดว่าอาจจะถูกบุคคลภายนอกผู้เสียหายเรียกร้องมา หรือเป็นตัวเลขที่ผู้เอา
ประกันภัยยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันภัยจะแปรผันไปตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดทีก่ าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้สูง เบี้ยประกันภัยก็จะสูงตามไปด้วย 
  การที่ก าหนดราคาส่วนได้เสียเอาไว้สูงหรือต่ าเกินไปนั้นไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะหากว่าได้ก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยไว้สูงเกินกว่าราคาส่วนได้เสีย ขณะที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงใน
วันที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย การก าหนดในทางสูงจึงท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยสูงเกินโดยเปล่าประโยชน์ เช่น บ้านมีมูลค่าที่แท้จริง 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัย
ไว้เป็นจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท หากบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ให้เพียง 1,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าก าหนดเอาไว้ต่ าเกินไป แม้จะประหยัดเบี้ย
ประกันภัยได้บ้าง ก็อาจไม่สามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยจ าต้อง
รับผิดชอบเองค่อนข้างมาก เพราะถือว่า การประกันภัยลักษณะนี้เป็นการประกันภัยร่วม (Coinsurance)3 ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดไปตามสัดส่วนของตน เช่น บ้านมูลค่า 1,000,000 บาท แต่ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้เพียง 600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น
ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง เป็นต้น  
  4.2  ราคาของมูลประกันภัย ค าว่า “ราคาของมูลประกันภัย” หรือ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดใน
การเอาประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมายความถึงราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั่วไป แต่หมายถึง ราคาทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยซึ่งก าหนดไว้เป็นพิเศษ  
 
 
 

3 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่  1, หน้า 2343: Coinsurance. 1. Insurance provided jointly by two or more insurers. 2. Insurance 
under which the insurer and insured jointly bear responsibility. • An example is commercial insurance under which only a 
portion of a property's value is covered, and the property owner assumes liability for any loss in excess of the policy limits.  
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5. ผลของการปราศจากส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้  
เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติไว้ว่า  

  “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”  
  การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยจะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยปราศจากผล
ผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดเหตุแห่งความเสียหายขึ้นมา โดยที่ผู้รับประกันภัยสามารถหยิบยกเรื่องการไม่มีส่วนได้เสีย
นั้นมาปฎิเสธความรับผิดของตนได้  
 
 ตัวอย่างที่ 2.5 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผลการไม่มีส่วนได้เสีย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัยในฐานะจ าเลย 
ไม่จ าต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อโจทก์ผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
เนื่องจากได้ขายให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5417/2537 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเลื่อยจักร โดยสภาพแล้วเป็น
สังหาริมทรัพย์มิใช่ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงเลื่อย  อันจะเป็นส่วนควบของโรงเลื่อยและเป็น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งการซื้อขายจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ 
จดทะเบียนเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 การซื้อขายเครื่องจักรจึง
สมบูรณ์เมื่อโจทก์กับ น. ได้ตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรที่ขายย่อมโอนไปยัง น. ผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ท า
สัญญาซื้อขายตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 แม้ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายจะก าหนดให้การซ้ือขายจะต้องไปท าหนังสือ
สัญญาและจดทะเบียนรับซื้ออีก ก็หาท าให้การซื้อขายเครื่องจักรซึ่งสมบูรณ์แล้ว กลับกลายเป็นไม่สมบูรณ์ไม่  
  เมื่อกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรได้ตกไปเป็นของ น. แล้วตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะเอำประกันภัยไว้กับจ ำเลย โจทก์
จึงไม่มีส่วนได้เสียในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ระหว่ำงโจทก์กับจ ำเลยย่อมไม่มีผลผูกพันคู่กรณีตำม ป.พ.พ. มำตรำ 863 
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เรื่องที่ 2.2  
หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การอธิบายในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหา และอธิบายตามล าดับใน 4 หัวข้อ คือ  
1) ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง 2) เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง 3) ผลของการไม่แสดงความสุจริต
อย่างยิ่ง และ 4) การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง 
  1.1 หลักสุจริตทั่วไปและหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง ค าว่า “สุจริต” ซึ่งได้มีบัญญัติไว้อยู่หลายมาตราในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ความหมายแตกต่างกันเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

1)  หลักสุจริตทั่วไป (Bona Fides) หมายถึง ความซื่อสัตย์ หรือสัจจะที่ดี ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไป
กว้างๆ โดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณี แต่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้
ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่างๆ ว่า การกระท าเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุน  
หรือประณามหรือไม่ 

2)  หลักสุจริตเฉพาะเร่ือง หมายถึง ความรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เก่ียวข้อง ซึ่งค าว่า “สุจริต” 
ในที่นี้ใช้ในความหมายที่ว่า คูก่รณีที่เก่ียวข้องรู ้หรือไม่รูข้้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่ 

ค าว่า “สุจริต” ในข้อ 2) จึงมีความหมายแคบกว่าข้อ 1) โดยค าพิพากษาศาลฎีกาได้วางแนวเกี่ยวกับ
ความสุจริตเช่นนี้ว่า หมายถึง การกระท าโดยไม่รู้ หรือไม่ควรรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิที่มีมาแต่อดีต (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 550/2490) แต่ถ้าการกระท าโดยรูถ้ึงความบกพร่องแห่งสิทธิของตน จะถือว่าสุจริตไม่ได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1012/2504) และยังได้ให้ความหมายต่อไปอีกว่า ถ้าความไม่รู้นั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ 
ผู้กระท า ก็ถือว่าไม่สุจริตเช่นเดียวกัน5  

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 300) ระบุว่า “ความสุจริตอย่างยิ่ง 
(Utmost Good Faith) หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องประพฤติชอบต่อกัน กล่าวคือ คู่สัญญาทั้ง 2 
ฝ่าย ต้องเปิดเผยข้อความจริงที่เก่ียวข้องทั้งหมด และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย ในทางปฏิบัติ 
หน้าที่นี้มักจะตกอยู่แก่ผู้เสนอขอเอาประกันภัย เช่น ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้อ งเปิดเผยถึงข้อความจริงอันเป็น
สาระส าคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 
หรือเพื่อการคิดเบี้ยประกันภัย” 
 
 

5 วรนารี สิงห์โต หน่วยที่ 1 หลักสุจริต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 1-8 สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/schools/slw/ 
upload/ex40701-1.pdf  
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5. ผลของการปราศจากส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้  
เนื่องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติไว้ว่า  

  “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด”  
  การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยจะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยปราศจากผล
ผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดเหตุแห่งความเสียหายขึ้นมา โดยที่ผู้รับประกันภัยสามารถหยิบยกเรื่องการไม่มีส่วนได้เสีย
นั้นมาปฎิเสธความรับผิดของตนได้  
 
 ตัวอย่างที่ 2.5 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผลการไม่มีส่วนได้เสีย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัยในฐานะจ าเลย 
ไม่จ าต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อโจทก์ผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
เนื่องจากได้ขายให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5417/2537 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเลื่อยจักร โดยสภาพแล้วเป็น
สังหาริมทรัพย์มิใช่ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงเลื่อย  อันจะเป็นส่วนควบของโรงเลื่อยและเป็น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งการซื้อขายจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ 
จดทะเบียนเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ตาม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 การซื้อขายเครื่องจักรจึง
สมบูรณ์เมื่อโจทก์กับ น. ได้ตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรที่ขายย่อมโอนไปยัง น. ผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ท า
สัญญาซื้อขายตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 แม้ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายจะก าหนดให้การซื้อขายจะต้องไปท าหนังสือ
สัญญาและจดทะเบียนรับซื้ออีก ก็หาท าให้การซื้อขายเครื่องจักรซึ่งสมบูรณ์แล้ว กลับกลายเป็นไม่สมบูรณ์ไม่  
  เมื่อกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรได้ตกไปเป็นของ น. แล้วตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะเอำประกันภัยไว้กับจ ำเลย โจทก์
จึงไม่มีส่วนได้เสียในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ระหว่ำงโจทก์กับจ ำเลยย่อมไม่มีผลผูกพันคู่กรณีตำม ป.พ.พ. มำตรำ 863 
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เรื่องที่ 2.2  
หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การอธิบายในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหา และอธิบายตามล าดับใน 4 หัวข้อ คือ  
1) ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง 2) เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง 3) ผลของการไม่แสดงความสุจริต
อย่างยิ่ง และ 4) การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. ความหมายของความสุจริตอย่างยิ่ง 
  1.1 หลักสุจริตทั่วไปและหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง ค าว่า “สุจริต” ซึ่งได้มีบัญญัติไว้อยู่หลายมาตราในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ความหมายแตกต่างกันเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

1)  หลักสุจริตทั่วไป (Bona Fides) หมายถึง ความซื่อสัตย์ หรือสัจจะที่ดี ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไป
กว้างๆ โดยไม่หมายเฉพาะเจาะจงถึงความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณี แต่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้
ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่างๆ ว่า การกระท าเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุน  
หรือประณามหรือไม่ 

2)  หลักสุจริตเฉพาะเร่ือง หมายถึง ความรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของคู่กรณีที่เก่ียวข้อง ซึ่งค าว่า “สุจริต” 
ในที่นี้ใช้ในความหมายที่ว่า คูก่รณีที่เก่ียวข้องรู ้หรือไม่รูข้้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่ 

ค าว่า “สุจริต” ในข้อ 2) จึงมีความหมายแคบกว่าข้อ 1) โดยค าพิพากษาศาลฎีกาได้วางแนวเกี่ยวกับ
ความสุจริตเช่นนี้ว่า หมายถึง การกระท าโดยไม่รู้ หรือไม่ควรรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิที่มีมาแต่อดีต (ค าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 550/2490) แต่ถ้าการกระท าโดยรูถ้ึงความบกพร่องแห่งสิทธิของตน จะถือว่าสุจริตไม่ได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1012/2504) และยังได้ให้ความหมายต่อไปอีกว่า ถ้าความไม่รู้นั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ 
ผู้กระท า ก็ถือว่าไม่สุจริตเช่นเดียวกัน5  

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 300) ระบุว่า “ความสุจริตอย่างยิ่ง 
(Utmost Good Faith) หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องประพฤติชอบต่อกัน กล่าวคือ คู่สัญญาทั้ง 2 
ฝ่าย ต้องเปิดเผยข้อความจริงที่เก่ียวข้องทั้งหมด และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย ในทางปฏิบัติ 
หน้าที่นี้มักจะตกอยู่แก่ผู้เสนอขอเอาประกันภัย เช่น ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้อ งเปิดเผยถึงข้อความจริงอันเป็น
สาระส าคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 
หรือเพื่อการคิดเบี้ยประกันภัย” 
 
 

5 วรนารี สิงห์โต หน่วยที่ 1 หลักสุจริต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 1-8 สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/schools/slw/ 
upload/ex40701-1.pdf  
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  สัญญาประกันภัยจึงจัดอยู่ในหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง โดยระดับความสุจริตได้ถูกก าหนดให้มีสูงมากกว่า
ขึ้นไปจากสัญญาทั่วไปอีก จึงถูกเรียกว่า “ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith)” เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1)  สัญญาประกันภัยมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อความเสี่ยงโชคที่อาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอัน  
ไม่แน่นอน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตกลงท าสัญญาระหว่างกัน 

(2)  ผู้จะเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุที่เอาประกันภัยมากที่สุด แม้บางครั้ง ผู้รับประกันภัยสามารถท าการส ารวจตรวจสอบวัตถุที่ เอาประกันภัยได้ก่อน
ท าข้อตกลงกันก็อาจยังไม่ได้ข้อมูลที่มากพอ  

(3)  สัญญาประกันภัยเปรียบเสมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นเพียงค ามั่นที่ผู้รับประกันภัยให้ไว้
แก่ผู้เอาประกันภัยเท่านั้นว่า หากมีวินาศภัยหรือเหตุแห่งความเสียหายตามที่ตกลงกันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ตกลง 
ท าสัญญาประกันภัยกันแล้ว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ านวนหนึ่งให้เป็นการตอบแทน 
   ฉะนั้น คู่สัญญาประกันภัยทั้งสองฝ่ายจ าต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้ถึงขนาดที่
ก าหนดให้คู่สัญญาประกันภัยจ าต้องเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันในทุกเรื่องราว เพราะเรื่องราวบางอย่างอาจไม่มีความ
จ าเป็น หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อมูลที่รู้กันทั่วไป หรือควรจะรู้ทั่วไปได้อยู่แล้ว ในเวลาการพิจารณาตกลงท า
สัญญาประกันภัย โดยหลักกฎหมายไทยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เอาประกันภัยมากกว่า ด้วยการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมี
ภาระหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ถึงแม้ผู้รับประกันภัยจะสอบถามหรือไม่ก็ตาม และเมื่อผู้รับ
ประกันภัยสอบถามแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ตอบตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน มิใช่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือนิ่ง
เฉยเสีย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ว่า 
  “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัย ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็น
ความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
  จะเห็นได้ว่า กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องแสดงเจตนาด้วยความสุจริตของตน
เป็นอย่างยิ่ง ในการแถลงข้อความจริง อันเป็นสาระส าคัญที่ตนเองได้รับรู้มา หรือการไม่แถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ใน
เวลาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ อันจะถูกผู้รับ
ประกันภัยสามารถบอกล้างภายหลังได้  
  1.2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเป็นเท็จ หลักการแสดงเจตนาด้วยความสุจริตอย่างยิ่ง
ของผู้เอาประกันภัย ส าหรับการประกันวินาศภัย สามารถจ าแนกออกได้เป็นสองกรณี คือ 1) การไม่เปิดเผยข้อความจริง 
และ 2) การแถลงข้อความเป็นเท็จ รายละเอียดมีดังนี้ 
   1)  กำรไม่เปิดเผยข้อควำมจริง (Non-Disclosure) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

(1)  ต้องเป็นข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ อันส่งผลท าให้ผู้รับประกันภัย เมื่อรับทราบแล้วถึง
ขนาดจ าต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ หรือกระทั่งปฎิเสธไม่ยอมรับประกันภัยนั้นเลย  

(2)  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว มิใช่เป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัย
มิเคยรับรู้ หรือควรจะได้รู้มาก่อน 
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  ตัวอย่างที่ 2.6 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรู้ถึงข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง อันจะ
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อควำมจริงซึ่งผู้เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำ จะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท ำ
สัญญำ  
   
  การที่จะถือเป็น “การไม่เปิดเผยข้อความจริง" หรือบางครั้งเรียกว่า “การปกปิดข้อความจริง” ได้นั้น 
จะต้องเข้าองค์ประกอบครบทั้งสองข้อ โดยที่สาระส าคัญซึ่งจะส่งผลกระทบถึงหลักเกณฑ์ในการคิดเบี้ยประกันภัย หรือ
การประเมินความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้รับประกันภัยได้ก าหนดไว้ และ
สามารถรับรู้กันได้ทั่วไป มิใช่เป็นเพียงอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสาระส าคัญนั้น โดยทั่วไปมักหมายถึง ภาวะภัย
ทางกายภาพ (Physical Hazard) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) และภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
ในแต่ละประเภทของการประกันภัยนั้นอาจจะมีภาวะภัยแตกต่างกันไปก็ได้ เช่น ส าหรับการประกันอัคคีภัย สิ่งปลูก
สร้างที่ก่ออิฐฉาบปูนจะให้ภาวะภัยทางกายภาพที่มีความเสี่ยงภัยต่ า เบี้ยประกันภัยจะต่ า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อาจเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีวัสดุมวลเบาจะมีภาวะภัยทางกายภาพดีกว่า เพราะสามารถ
เปลี่ยนทดแทนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากเวลามีความส าคัญอย่างมากส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
ส่วนภาวะภัยทางอุปนิสัย ได้แก่ ชอบดื่มเหล้า เล่นกีฬาอันตราย และภาวะภัยทางศีลธรรม ได้แก่ เจตนาฉ้อฉล เป็นต้น 
   ตัวอย่างหลักเกณฑ์การคิดเบี้ยประกันภัยที่จะผันแปรไปตามปัจจัยความเสี่ยงภัย  

ก.  การประกันภัยรถยนต์ ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะการใช้รถ ขนาด ปีที่ผลิตรถยนต์ กลุ่ม
รถยนต์ สภาพรถยนต์ สถานที่จัดเก็บ อายุผู้ขับขี่ ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

ข.  การประกันอัคคีภัย ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง การใช้สถานที่ ท าเลที่ตั้ง 
สภาพแวดล้อม ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

ค.  การประกันภัยสินค้าทางทะเล ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะสินค้า ชนิดบรรจุภัณฑ์ 
วิธีการขนส่ง ประเภทเรือ ช่วงการเดินทาง ท่าเรือ การขนถ่าย ประวัติความเสียหาย เป็นต้น  

ง.  การประกันภัยความรับผิด ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะธุรกิจ ขนาดพื้นที่ สภาพ -
แวดล้อม จ านวนยอดจ าหน่ายหรือค่าจ้าง ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

จ.  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ชั้นอาชีพ ลักษณะงาน อายุ  
งานอดิเรก สุขภาพร่างกาย ประวัติความเสียหาย ประวัติการท าประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงเกินควร  
เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางแนวทางเอาไว้ว่า “สาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย หรือที่จะไม่แถลง
ข้อความเท็จ” นั้น จ าต้องอาศัยความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์ ซึ่งในที่นี้คือ ผู้เอาประกันภัย เพราะในทาง
ปฏิบัติ ผู้เอาประกันภัยทั่วไปอาจมิได้รับทราบ หรือควรได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ หรือภาวะภัยดังกล่าว อันเป็นปัจจัย
ในการพิจารณารับประกันภัยของผู้รับประกันภัยแต่ประการใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  สัญญาประกันภัยจึงจัดอยู่ในหลักสุจริตเฉพาะเรื่อง โดยระดับความสุจริตได้ถูกก าหนดให้มีสูงมากกว่า
ขึ้นไปจากสัญญาทั่วไปอีก จึงถูกเรียกว่า “ความสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith)” เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1)  สัญญาประกันภัยมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อความเสี่ยงโชคที่อาศัยเหตุการณ์ในอนาคตอัน  
ไม่แน่นอน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตกลงท าสัญญาระหว่างกัน 

(2)  ผู้จะเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุที่เอาประกันภัยมากที่สุด แม้บางครั้ง ผู้รับประกันภัยสามารถท าการส ารวจตรวจสอบวัตถุที่ เอาประกันภัยได้ก่อน
ท าข้อตกลงกันก็อาจยังไม่ได้ข้อมูลที่มากพอ  

(3)  สัญญาประกันภัยเปรียบเสมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นเพียงค ามั่นที่ผู้รับประกันภัยให้ไว้
แก่ผู้เอาประกันภัยเท่านั้นว่า หากมีวินาศภัยหรือเหตุแห่งความเสียหายตามที่ตกลงกันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ตกลง 
ท าสัญญาประกันภัยกันแล้ว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจ านวนหนึ่งให้เป็นการตอบแทน 
   ฉะนั้น คู่สัญญาประกันภัยทั้งสองฝ่ายจ าต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มิได้ถึงขนาดที่
ก าหนดให้คู่สัญญาประกันภัยจ าต้องเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันในทุกเรื่องราว เพราะเรื่องราวบางอย่างอาจไม่มีความ
จ าเป็น หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นข้อมูลที่รู้กันทั่วไป หรือควรจะรู้ทั่วไปได้อยู่แล้ว ในเวลาการพิจารณาตกลงท า
สัญญาประกันภัย โดยหลักกฎหมายไทยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เอาประกันภัยมากกว่า ด้วยการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมี
ภาระหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ถึงแม้ผู้รับประกันภัยจะสอบถามหรือไม่ก็ตาม และเมื่อผู้รับ
ประกันภัยสอบถามแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ตอบตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน มิใช่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือนิ่ง
เฉยเสีย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ว่า 
  “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัย ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็น
ความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
  จะเห็นได้ว่า กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องแสดงเจตนาด้วยความสุจริตของตน
เป็นอย่างยิ่ง ในการแถลงข้อความจริง อันเป็นสาระส าคัญที่ตนเองได้รับรู้มา หรือการไม่แถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ใน
เวลาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ อันจะถูกผู้รับ
ประกันภัยสามารถบอกล้างภายหลังได้  
  1.2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเป็นเท็จ หลักการแสดงเจตนาด้วยความสุจริตอย่างยิ่ง
ของผู้เอาประกันภัย ส าหรับการประกันวินาศภัย สามารถจ าแนกออกได้เป็นสองกรณี คือ 1) การไม่เปิดเผยข้อความจริง 
และ 2) การแถลงข้อความเป็นเท็จ รายละเอียดมีดังนี้ 
   1)  กำรไม่เปิดเผยข้อควำมจริง (Non-Disclosure) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

(1)  ต้องเป็นข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ อันส่งผลท าให้ผู้รับประกันภัย เมื่อรับทราบแล้วถึง
ขนาดจ าต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ หรือกระทั่งปฎิเสธไม่ยอมรับประกันภัยนั้นเลย  

(2)  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว มิใช่เป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัย
มิเคยรับรู้ หรือควรจะได้รู้มาก่อน 
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  ตัวอย่างที่ 2.6 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรู้ถึงข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง อันจะ
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อควำมจริงซึ่งผู้เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำ จะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท ำ
สัญญำ  
   
  การที่จะถือเป็น “การไม่เปิดเผยข้อความจริง" หรือบางครั้งเรียกว่า “การปกปิดข้อความจริง” ได้นั้น 
จะต้องเข้าองค์ประกอบครบทั้งสองข้อ โดยที่สาระส าคัญซึ่งจะส่งผลกระทบถึงหลักเกณฑ์ในการคิดเบี้ยประกันภัย หรือ
การประเมินความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้รับประกันภัยได้ก าหนดไว้ และ
สามารถรับรู้กันได้ทั่วไป มิใช่เป็นเพียงอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งสาระส าคัญนั้น โดยทั่วไปมักหมายถึง ภาวะภัย
ทางกายภาพ (Physical Hazard) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) และภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) 
ในแต่ละประเภทของการประกันภัยนั้นอาจจะมีภาวะภัยแตกต่างกันไปก็ได้ เช่น ส าหรับการประกันอัคคีภัย สิ่งปลูก
สร้างที่ก่ออิฐฉาบปูนจะให้ภาวะภัยทางกายภาพที่มีความเสี่ยงภัยต่ า เบี้ยประกันภัยจะต่ า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อาจเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีวัสดุมวลเบาจะมีภาวะภัยทางกายภาพดีกว่า เพราะสามารถ
เปลี่ยนทดแทนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากเวลามีความส าคัญอย่างมากส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
ส่วนภาวะภัยทางอุปนิสัย ได้แก่ ชอบดื่มเหล้า เล่นกีฬาอันตราย และภาวะภัยทางศีลธรรม ได้แก่ เจตนาฉ้อฉล เป็นต้น 
   ตัวอย่างหลักเกณฑ์การคิดเบี้ยประกันภัยที่จะผันแปรไปตามปัจจัยความเสี่ยงภัย  

ก.  การประกันภัยรถยนต์ ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะการใช้รถ ขนาด ปีที่ผลิตรถยนต์ กลุ่ม
รถยนต์ สภาพรถยนต์ สถานที่จัดเก็บ อายุผู้ขับขี่ ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

ข.  การประกันอัคคีภัย ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง การใช้สถานที่ ท าเลที่ตั้ง 
สภาพแวดล้อม ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

ค.  การประกันภัยสินค้าทางทะเล ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะสินค้า ชนิดบรรจุภัณฑ์ 
วิธีการขนส่ง ประเภทเรือ ช่วงการเดินทาง ท่าเรือ การขนถ่าย ประวัติความเสียหาย เป็นต้น  

ง.  การประกันภัยความรับผิด ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ลักษณะธุรกิจ ขนาดพื้นที่ สภาพ -
แวดล้อม จ านวนยอดจ าหน่ายหรือค่าจ้าง ประวัติความเสียหาย เป็นต้น 

จ.  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยงภัย เช่น ชั้นอาชีพ ลักษณะงาน อายุ  
งานอดิเรก สุขภาพร่างกาย ประวัติความเสียหาย ประวัติการท าประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงเกินควร  
เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางแนวทางเอาไว้ว่า “สาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย หรือที่จะไม่แถลง
ข้อความเท็จ” นั้น จ าต้องอาศัยความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์ ซึ่งในที่นี้คือ ผู้เอาประกันภัย เพราะในทาง
ปฏิบัติ ผู้เอาประกันภัยทั่วไปอาจมิได้รับทราบ หรือควรได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ หรือภาวะภัยดังกล่าว อันเป็นปัจจัย
ในการพิจารณารับประกันภัยของผู้รับประกันภัยแต่ประการใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  ตัวอย่างที่ 2.7 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อความจริงในสาระส าคัญตามความเห็นของวิญญูชน เป็นคดีที่ 
ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2278/2517 ข้อควำมจริงอย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตำม
ควำมเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่าประการใดๆ แล้ว จะท าให้สัญญาเป็น
โมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ 
  
  แม้กระนั้น ผู้รับประกันภัยบางรายอาจก าหนดนโยบายในเรื่องสาระส าคัญดังกล่าวแตกต่างกันออกไป 
ก็ได้เช่นกัน จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ก็เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าที่จะเป็น
เร่ืองของความเข้มงวดที่สูงเกินไป  
 
 ตัวอย่างที่ 2.8 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ประวัติความเสียหายของรถไม่เป็นสาระส าคัญ เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 918/2519 เมื่อเป็นที่เห็นได้ว่า การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยถือว่าข้อความจริงที่ว่ารถ
เคยถูกชนมำก่อน ซึ่งโจทก์ผู้เอาประกันมิได้เปิดเผยให้จ าเลยทราบนั้น ไม่ใช่ข้อส ำคัญอันจะมีผลเป็นกำรจูงใจจ ำเลย
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่ำที่เรียกไว้ หรือเป็นเหตุบอกปัดไม่ยอมท ำสัญญำด้วย เพียงแต่มีผลให้จ าเลยไม่ยอมรับ
ประกันภัยในจ านวนเงินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้เท่านั้น กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 อันจะท าให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ 
 
   2)  กำรแถลงข้อควำมเป็นเท็จ (Misrepresentation) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

(1)  ข้อความจริงนั้นจะต้องเป็นสาระส าคัญด้วย 
(2)  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว 

   ในการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้น ต้องเป็นการแถลง หรือการบอกกล่าวในข้อความจริงที่ผู้เอาประกันภัย
รับรู้อยู่แล้ว แต่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นความเท็จออกไป จนท าให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ และตกลงรับประกันภัยไปตาม
ความเชื่อถือในข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญด้วย เพราะถ้าเป็นข้อมูลที่มิใช่สาระส า คัญแล้ว  
แม้ผู้เอาประกันภัยจะบอกกล่าวตามความจริง หรือเป็นเท็จ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้รับ
ประกันภัย กอปรกับถ้อยค าของกฎหมายใช้ค าว่า “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” ค าว่า “ข้อความนั้น”  
ก็คือ “ข้อความจริง” อันเป็นสาระส าคัญเช่นเดียวกับการไม่เปิดเผยข้อความจริงนั่นเอง 
  1.3  ผลบังคับทางกฎหมายกรณีกระท าการผ่านคนกลางประกันภัย ในการที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องเปิดเผย
ข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัยนั้น คู่สัญญาประกันภัยทั้งสองฝ่ายอาจ  
ไม่จ าต้องกระท าการเองโดยตรง อาจกระท าการผ่านตัวแทนผู้มีอ านาจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย 
ก็ได้ เพียงแต่จะมีผลบังคับทางกฎหมายได้ต่อเมื่อต้องเป็นตัวแทนผู้มีอ านาจเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีผลบังคับตาม
กฎหมายได้เลย  
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  ส าหรับการกระท าดังกล่าวผ่านคนกลางประกันภัย อันได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัยนั้น จะให้ผลบังคับทางกฎหมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1)  กรณีกระท ำผ่ำนตัวแทนประกันวินำศภัย ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตอย่างยิ่งต่อตัวแทน
ประกันวินาศภัย ให้ผลแตกต่างกัน ดังนี้ 

(1)  ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ เพียงชักชวนบุคคลให้มาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยเท่านั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ว่า การที่ผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ หรือแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ยังไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว  

(2)  ตัวแทนประกันวินาศภัยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยให้มีสิทธิท าสัญญา
ประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 นั้น ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้เปิดเผยให้ตัวแทนดังกล่าวทราบ ถือเสมือนว่า ผู้รับประกันภัยนั้นได้รับทราบผ่านทางตัวแทนผู้รับมอบ
อ านาจของตนแล้ว แม้ตัวแทนดังกล่าวจะยังมิได้น าไปแจ้งต่อผู้รับประกันภัยนั้นก็ตาม  
   2)  กรณีกระท ำผ่ำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย เนื่องด้วยเจตนารมณ์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัย อันเป็นการจัดการในฐานะตัวแทนของผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น กอปรกับ
มาตรา 66 เอง หรือมาตราอ่ืนใดในกฎหมายฉบับนี้ ก็มิได้บัญญัติให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีอ านาจกระท าการแทน
ฝ่ายผู้รับประกันภัยได้ ดังเช่นตัวแทนประกันวินาศภัย ฉะนั้น การที่ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัย ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ดังนี้ 

(1)  ผู้เอาประกันภัยเพียงแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น ยังไม่ถือว่า 
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแลว้ เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยมิได้มีอ านาจรับประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้ 

(2)  นายหน้าประกันวินาศภัยไปแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อผู้รับประกันภัยอีกทอดหนึ่ง ถือว่า 
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง  
 
 ตัวอย่างที่ 2.9 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5475/2534 การเอาประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ มี ส. นำยหน้ำผู้หำประกัน และ
พนักงำนของจ ำเลยเป็นผู้ด ำเนินกำรทุกอย่ำง โจทก์มิได้แถลงข้อควำมเท็จ หรือละเว้นไม่เปิดเผยควำมจริง หรือ
สมคบกับพนักงำนของจ ำเลยหลอกลวงจ ำเลยแต่ประกำรใด ดังนั้น แม้จ าเลยจะมิได้ให้พนักงานของจ าเลยตรวจ
สภาพรถยนต์ของโจทก์เสียก่อนก็ตาม จ าเลยจะอ้างว่าสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะไม่ได้ เมื่อจ านวนค่าสินไหมทดแทน
ที่ก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานของจ าเลยเป็นผู้ตีราคาเอง  ทั้งจ าเลยก็ได้รับเบี้ยประกันภัยตามราคา
รถยนต์ที่ก าหนดไว้แล้ว จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา เมื่อรถยนต์ของโจทก์ถูกลักไปจากที่จอด 
จ าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งระบุให้ใช้เต็มจ านวน โดยโจทก์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย
ส่วนแรก 2,000 บาท ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  ตัวอย่างที่ 2.7 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อความจริงในสาระส าคัญตามความเห็นของวิญญูชน เป็นคดีที่ 
ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2278/2517 ข้อควำมจริงอย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตำม
ควำมเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่าประการใดๆ แล้ว จะท าให้สัญญาเป็น
โมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ 
  
  แม้กระนั้น ผู้รับประกันภัยบางรายอาจก าหนดนโยบายในเรื่องสาระส าคัญดังกล่าวแตกต่างกันออกไป 
ก็ได้เช่นกัน จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ก็เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นจากหลักเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าที่จะเป็น
เร่ืองของความเข้มงวดที่สูงเกินไป  
 
 ตัวอย่างที่ 2.8 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ประวัติความเสียหายของรถไม่เป็นสาระส าคัญ เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 918/2519 เมื่อเป็นที่เห็นได้ว่า การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยถือว่าข้อความจริงที่ว่ารถ
เคยถูกชนมำก่อน ซึ่งโจทก์ผู้เอาประกันมิได้เปิดเผยให้จ าเลยทราบนั้น ไม่ใช่ข้อส ำคัญอันจะมีผลเป็นกำรจูงใจจ ำเลย
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่ำที่เรียกไว้ หรือเป็นเหตุบอกปัดไม่ยอมท ำสัญญำด้วย เพียงแต่มีผลให้จ าเลยไม่ยอมรับ
ประกันภัยในจ านวนเงินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้เท่านั้น กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 อันจะท าให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ 
 
   2)  กำรแถลงข้อควำมเป็นเท็จ (Misrepresentation) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 

(1)  ข้อความจริงนั้นจะต้องเป็นสาระส าคัญด้วย 
(2)  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรู้มาแต่แรกแล้ว 

   ในการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้น ต้องเป็นการแถลง หรือการบอกกล่าวในข้อความจริงที่ผู้เอาประกันภัย
รับรู้อยู่แล้ว แต่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นความเท็จออกไป จนท าให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ และตกลงรับประกันภัยไปตาม
ความเชื่อถือในข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญด้วย เพราะถ้าเป็นข้อมูลที่มิใช่สาระส า คัญแล้ว  
แม้ผู้เอาประกันภัยจะบอกกล่าวตามความจริง หรือเป็นเท็จ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้รับ
ประกันภัย กอปรกับถ้อยค าของกฎหมายใช้ค าว่า “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” ค าว่า “ข้อความนั้น”  
ก็คือ “ข้อความจริง” อันเป็นสาระส าคัญเช่นเดียวกับการไม่เปิดเผยข้อความจริงนั่นเอง 
  1.3  ผลบังคับทางกฎหมายกรณีกระท าการผ่านคนกลางประกันภัย ในการที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องเปิดเผย
ข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัยนั้น คู่สัญญาประกันภัยทั้งสองฝ่ายอาจ  
ไม่จ าต้องกระท าการเองโดยตรง อาจกระท าการผ่านตัวแทนผู้มีอ านาจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย 
ก็ได้ เพียงแต่จะมีผลบังคับทางกฎหมายได้ต่อเมื่อต้องเป็นตัวแทนผู้มีอ านาจเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีผลบังคับตาม
กฎหมายได้เลย  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-15 
 

  ส าหรับการกระท าดังกล่าวผ่านคนกลางประกันภัย อันได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัยนั้น จะให้ผลบังคับทางกฎหมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
   1)  กรณีกระท ำผ่ำนตัวแทนประกันวินำศภัย ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตอย่างยิ่งต่อตัวแทน
ประกันวินาศภัย ให้ผลแตกต่างกัน ดังนี้ 

(1)  ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ เพียงชักชวนบุคคลให้มาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยเท่านั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ว่า การที่ผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ หรือแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ ยังไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว  

(2)  ตัวแทนประกันวินาศภัยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยให้มีสิทธิท าสัญญา
ประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 นั้น ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้เปิดเผยให้ตัวแทนดังกล่าวทราบ ถือเสมือนว่า ผู้รับประกันภัยนั้นได้รับทราบผ่านทางตัวแทนผู้รับมอบ
อ านาจของตนแล้ว แม้ตัวแทนดังกล่าวจะยังมิได้น าไปแจ้งต่อผู้รับประกันภัยนั้นก็ตาม  
   2)  กรณีกระท ำผ่ำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย เนื่องด้วยเจตนารมณ์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีหน้าที่ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัย อันเป็นการจัดการในฐานะตัวแทนของผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น กอปรกับ
มาตรา 66 เอง หรือมาตราอ่ืนใดในกฎหมายฉบับนี้ ก็มิได้บัญญัติให้นายหน้าประกันวินาศภัยมีอ านาจกระท าการแทน
ฝ่ายผู้รับประกันภัยได้ ดังเช่นตัวแทนประกันวินาศภัย ฉะนั้น การที่ผู้เอาประกันภัยแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัย ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ดังนี้ 

(1)  ผู้เอาประกันภัยเพียงแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น ยังไม่ถือว่า 
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแลว้ เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยมิได้มีอ านาจรับประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้ 

(2)  นายหน้าประกันวินาศภัยไปแสดงความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อผู้รับประกันภัยอีกทอดหนึ่ง ถือว่า 
ผู้รับประกันภัยได้รับทราบแล้ว เนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง  
 
 ตัวอย่างที่ 2.9 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5475/2534 การเอาประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ มี ส. นำยหน้ำผู้หำประกัน และ
พนักงำนของจ ำเลยเป็นผู้ด ำเนินกำรทุกอย่ำง โจทก์มิได้แถลงข้อควำมเท็จ หรือละเว้นไม่เปิดเผยควำมจริง หรือ
สมคบกับพนักงำนของจ ำเลยหลอกลวงจ ำเลยแต่ประกำรใด ดังนั้น แม้จ าเลยจะมิได้ให้พนักงานของจ าเลยตรวจ
สภาพรถยนต์ของโจทก์เสียก่อนก็ตาม จ าเลยจะอ้างว่าสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะไม่ได้ เมื่อจ านวนค่าสินไหมทดแทน
ที่ก าหนดตามกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานของจ าเลยเป็นผู้ตีราคาเอง  ทั้งจ าเลยก็ได้รับเบี้ยประกันภัยตามราคา
รถยนต์ที่ก าหนดไว้แล้ว จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา เมื่อรถยนต์ของโจทก์ถูกลักไปจากที่จอด 
จ าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งระบุให้ใช้เต็มจ านวน โดยโจทก์ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย
ส่วนแรก 2,000 บาท ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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2. เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง  
  การแสดงเจตนาความสุจริตอย่างยิ่งนั้น ไม่ว่าจะด้วยการเปิดเผยข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความเท็จ 
อันเป็นสาระส าคัญดังกล่าวต่อผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ผู้ รับประกันภัยจะตกลงท าสัญญา
ประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย เพราะภายหลังจากที่ได้ท าสญัญาประกันภัยกันเรียบร้อยแล้ว หากผู้เอาประกันภัยปกปดิ 
หรือให้ข้อความจริงใหม่ อันเป็นเท็จแก่ผู้รับประกันภัย จะเป็นเรื่องของการท าผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
การทุจริต หรือการฉ้อฉลแล้วแต่กรณี  
 
 ตัวอย่างที่ 2.10 เรื่อง การปกปิดข้อความจริงใหม่อันเป็นสาระส าคัญภายหลังสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ในข้อ 9. การ
ยกเว้นการใช้อื่นๆ ระบุว่า “การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง  
  9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ”  
  ภายใต้หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 5 การฉ้อฉลของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ก าหนดว่า 
“บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระท าโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีอ านาจท าการแทนผู้เอาประกันภัย
ใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระท าการฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้” 
 
 จากการที่โดยทั่วไปแล้ว สัญญาประกันภัยมีก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัยเพียงหนึ่งปี หากมีการต่ออายุ
สัญญาประกันภัยต่อเนื่องออกไปอีก จะถือเสมือนหนึ่งเริ่มสัญญาประกันภัยใหม่ ดังนั้น หน้าที่ในการแสดงความสุจริตใจ
อย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัยจะต้องเร่ิมต้นใหม่ทุกคราวไปเช่นกัน 
 
3. ผลของการไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่ง  
  ผลตามกฎหมายในการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่งเป็น
การไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่งนั้น จะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865 
วรรคแรกข้างต้น และวรรคสองของมาตราเดียวกันที่ระบุว่า 
 “ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกล้างได้ก็ดี 
หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปี นับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
  เมื่อพิจารณาประกอบกับบรรพที่ 1 ลักษณะที่ 4 นิติกรรม หมวดที่ 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม มาตรา 
176 วรรคแรกบัญญัติว่า “โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่แรกเร่ิม และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่
สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน” และ 
  มาตรา 178 บัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท าได้โดยการแสดงเจตนาต่อ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน”  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-17 
 

  จะเห็นได้ว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จดังกล่าวก็ตาม สัญญาประกันภัย
นั้นยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญานั้นอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็นฝ่ายที่ส าคัญผิด
ในสาระส าคัญแห่งสัญญานั้น ท าการบอกล้างสัญญานั้นได้ ภายหลังเมื่อได้รับทราบมูลเหตุของข้อความจริงนั้นแล้ว 
สิทธิบอกล้างของผู้รับประกันภัยมีก าหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบมูล หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่ท าสัญญา
ประกันภัยนั้น ไม่ว่าจะได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตาม แต่มักจะเป็นกรณีภายหลังจากที่เกิดความเสียหายขึ้น
มาแล้ว โดยจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่ตนเองได้รับความเดือดร้อนอยู่ เนื่องจากเมื่อ
ผู้รับประกันภัยบอกล้างแล้ว ผลทางกฎหมายจะถือว่า สัญญาประกันภัยที่ท ากันมาตกเป็นโมฆะเสียเปล่าย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันแรกเร่ิม คู่สัญญานั้นจ าต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม กล่าวคือ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 
ก็ต้องส่งคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย หรือได้รับค่า
สินไหมทดแทนมาแล้วก็จ าต้องส่งคืนเอกสาร หรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดให้แก่ผู้รับประกันภัย เสมือนหนึ่งมิได้ท า
สัญญาประกันภัยกันขึ้นมาเลย 
  สิทธิในการบอกล้างของผู้รับประกันภัย หากมีการใช้สิทธิจะต้องบอกล้างถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้เอา
ประกันภัย หรือทายาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้ว หรือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกนั่นเอง วิธีการ
บอกล้างอาจกระท าด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบเอาไว้ แต่ต้องเป็นที่เข้าใจโดย
ชัดแจ้งว่า มีเจตนาที่จะบอกล้างด้วย ภายในก าหนดเวลาดังที่กฎหมายก าหนดไว้ข้างต้น แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ผู้รับประกันภัยจะมาใช้สิทธิบอกล้างไม่ได้ ดังนั้น ตราบใดที่ผู้รับประกันภัยยังมิได้ใช้สิทธิบอกล้าง หรือใช้สิทธิบอกล้าง
เกินก าหนดเวลา สัญญาประกันภัยจะมีผลสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยกันไว้  
  เนื่องด้วยก าหนดระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ อันต้องห้ามตามกฎหมาย มิให้งดใช้ หรือ
ขยายออก หรือย่นให้สั้นลงได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 193/11 ที่ว่า “อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกัน
ให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้” คู่สัญญาประกันภัยจึงสามารถตกลงปรับเปลี่ยนระยะเวลาบอกล้างให้สั้นลง 
ก็ได้ แต่ให้ยืดยาวกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้นั้นไม่ได้  
 
4. การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์”  
  ในมาตรา 866 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หลักการประกันภัยเรื่องความสุจริตอย่างยิ่งนั้น มิได้ใช้กับผู้เอา
ประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว ยังใช้แก่ผู้รับประกันภัยด้วยเช่นกัน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น  
ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รับรู้ถึงความไม่สุจริตอย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัย หรือควรจะรับรู้ได้ หากใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในทางวิชาชีพของตนแล้ว แต่ผู้รับประกันภัยกลับละเลยไปเสีย เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิ
บอกล้างภายหลังไม่ได้ ให้ถือว่า สัญญาประกันภัยนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาเอาประกันภัย 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   66 2/28/2563 BE   9:10 PM



 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

2. เวลาที่จะต้องแสดงความสุจริตอย่างยิ่ง  
  การแสดงเจตนาความสุจริตอย่างยิ่งนั้น ไม่ว่าจะด้วยการเปิดเผยข้อความจริง หรือการไม่แถลงข้อความเท็จ 
อันเป็นสาระส าคัญดังกล่าวต่อผู้รับประกันภัยนั้น จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ผู้ รับประกันภัยจะตกลงท าสัญญา
ประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย เพราะภายหลังจากที่ได้ท าสญัญาประกันภัยกันเรียบร้อยแล้ว หากผู้เอาประกันภัยปกปดิ 
หรือให้ข้อความจริงใหม่ อันเป็นเท็จแก่ผู้รับประกันภัย จะเป็นเรื่องของการท าผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
การทุจริต หรือการฉ้อฉลแล้วแต่กรณี  
 
 ตัวอย่างที่ 2.10 เรื่อง การปกปิดข้อความจริงใหม่อันเป็นสาระส าคัญภายหลังสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ในข้อ 9. การ
ยกเว้นการใช้อื่นๆ ระบุว่า “การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง  
  9.2 การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ”  
  ภายใต้หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 5 การฉ้อฉลของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ก าหนดว่า 
“บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระท าโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีอ านาจท าการแทนผู้เอาประกันภัย
ใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระท าการฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้” 
 
 จากการที่โดยทั่วไปแล้ว สัญญาประกันภัยมีก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัยเพียงหนึ่งปี หากมีการต่ออายุ
สัญญาประกันภัยต่อเนื่องออกไปอีก จะถือเสมือนหนึ่งเริ่มสัญญาประกันภัยใหม่ ดังนั้น หน้าที่ในการแสดงความสุจริตใจ
อย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัยจะต้องเร่ิมต้นใหม่ทุกคราวไปเช่นกัน 
 
3. ผลของการไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่ง  
  ผลตามกฎหมายในการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความจริงอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่งเป็น
การไม่แสดงความสุจริตอย่างยิ่งนั้น จะส่งผลท าให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865 
วรรคแรกข้างต้น และวรรคสองของมาตราเดียวกันที่ระบุว่า 
 “ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกล้างได้ก็ดี 
หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปี นับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
  เมื่อพิจารณาประกอบกับบรรพที่ 1 ลักษณะที่ 4 นิติกรรม หมวดที่ 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม มาตรา 
176 วรรคแรกบัญญัติว่า “โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่แรกเร่ิม และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่
สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน” และ 
  มาตรา 178 บัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท าได้โดยการแสดงเจตนาต่อ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน”  
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  จะเห็นได้ว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จดังกล่าวก็ตาม สัญญาประกันภัย
นั้นยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญานั้นอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็นฝ่ายที่ส าคัญผิด
ในสาระส าคัญแห่งสัญญานั้น ท าการบอกล้างสัญญานั้นได้ ภายหลังเมื่อได้รับทราบมูลเหตุของข้อความจริงนั้นแล้ว 
สิทธิบอกล้างของผู้รับประกันภัยมีก าหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบมูล หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่ท าสัญญา
ประกันภัยนั้น ไม่ว่าจะได้มีความเสียหายเกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ตาม แต่มักจะเป็นกรณีภายหลังจากที่เกิดความเสียหายขึ้น
มาแล้ว โดยจะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่ตนเองได้รับความเดือดร้อนอยู่ เนื่องจากเมื่อ
ผู้รับประกันภัยบอกล้างแล้ว ผลทางกฎหมายจะถือว่า สัญญาประกันภัยที่ท ากันมาตกเป็นโมฆะเสียเปล่าย้อนหลังไป
ตั้งแต่วันแรกเร่ิม คู่สัญญานั้นจ าต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม กล่าวคือ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 
ก็ต้องส่งคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย หรือได้รับค่า
สินไหมทดแทนมาแล้วก็จ าต้องส่งคืนเอกสาร หรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดให้แก่ผู้รับประกันภัย เสมือนหนึ่งมิได้ท า
สัญญาประกันภัยกันขึ้นมาเลย 
  สิทธิในการบอกล้างของผู้รับประกันภัย หากมีการใช้สิทธิจะต้องบอกล้างถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้เอา
ประกันภัย หรือทายาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้ว หรือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกนั่นเอง วิธีการ
บอกล้างอาจกระท าด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบเอาไว้ แต่ต้องเป็นที่เข้าใจโดย
ชัดแจ้งว่า มีเจตนาที่จะบอกล้างด้วย ภายในก าหนดเวลาดังที่กฎหมายก าหนดไว้ข้างต้น แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ผู้รับประกันภัยจะมาใช้สิทธิบอกล้างไม่ได้ ดังนั้น ตราบใดที่ผู้รับประกันภัยยังมิได้ใช้สิทธิบอกล้าง หรือใช้สิทธิบอกล้าง
เกินก าหนดเวลา สัญญาประกันภัยจะมีผลสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยกันไว้  
  เนื่องด้วยก าหนดระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ อันต้องห้ามตามกฎหมาย มิให้งดใช้ หรือ
ขยายออก หรือย่นให้สั้นลงได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 193/11 ที่ว่า “อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกัน
ให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้” คู่สัญญาประกันภัยจึงสามารถตกลงปรับเปลี่ยนระยะเวลาบอกล้างให้สั้นลง 
ก็ได้ แต่ให้ยืดยาวกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้นั้นไม่ได้  
 
4. การใช้ความระมัดระวังของผู้รับประกันภัย 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์”  
  ในมาตรา 866 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หลักการประกันภัยเรื่องความสุจริตอย่างยิ่งนั้น มิได้ใช้กับผู้เอา
ประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว ยังใช้แก่ผู้รับประกันภัยด้วยเช่นกัน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น  
ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รับรู้ถึงความไม่สุจริตอย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัย หรือควรจะรับรู้ได้ หากใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในทางวิชาชีพของตนแล้ว แต่ผู้รับประกันภัยกลับละเลยไปเสีย เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิ
บอกล้างภายหลังไม่ได้ ให้ถือว่า สัญญาประกันภัยนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาเอาประกันภัย 
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เรื่องที่ 2.3  
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 สัญญาประกันภัยสามารถจ าแนกประเภทของสัญญาตามวิธีการชดใช้ของผู้รับประกันภัยได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  
  1)  สัญญาประกันชีวิต เป็นการชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกัน เมื่อมีเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยเกิดข้ึน และ  
  2)  สัญญาประกันวินาศภัย เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังระบุไว้
ในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น โดยที่ค าว่า “วินาศภัย” หมายถึง ความเสียหายที่ประเมินเป็นตัวเงินได้ จึงรู้จักและเรียก
กันอีกชื่อว่า “สัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contract of Indemnity)” 
  ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย 1) ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 2) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ 3) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 139) อธิบายค าว่า “การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (Indemnity)” หมายถึง “การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง โดยอาจชดใช้ด้วยเงินสด หรือซ่อมแซมให้ 
หรือเปลี่ยนทดแทนให้” 
  ในการประกันภัยต่างประเทศ จะให้ค านิยามของค าว่า “การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnity)” หมายถึง 
“การชดเชยทางการเงินให้เพียงพอภายหลังที่ได้เกิดความเสียหายขึ้น เพื่อท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกลับคืนสู่
สถานะทางการเงินดังเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั้นขึ้นมา”6  
 
2. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  จากความหมายข้างต้น หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันวินาศภัยจะเป็นการชดใช้ตามความ
เสียหายเป็นจริง ซึ่งสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้ เพื่อท าให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิม 
เสมือนมิได้เกิดวินาศภัย หรือเหตุอย่างอ่ืนดังก าหนดไว้ขึ้นมาเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณี ได้รับก าไรจากสัญญาประกันภัย อันจะเป็นเหตุชักจูงก่อให้เกิดความเสียหายโดยทุจริต เพื่อหวัง
จะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัยได้  
  
 

6 Fundamentals/Principles of General Insurance, Diploma in Insurance Services, p. 67, http://www.nos.org/media/ 
documents/VocInsServices/m2--f5.pdf  
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 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแก่วัตถุที่เอาประกันภัย มิได้หมายความว่า ผู้รับประกันภัยจ าต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทุกครั้งไป เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขว่าด้วย
ข้อตกลงคุ้มครอง ซึ่งระบุว่า จะคุ้มครองความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติภัยตามที่ตกลงกัน 
ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 
  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย 1) ลักษณะของความเสียหาย และ 2) ค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องชดใช้ ดังนี้  
  2.1  ลักษณะของความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น สามารถจ าแนกลักษณะออกมาได้เป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 

1)  ควำมเสียหำยบำงส่วน (Partial Loss)7 ความเสียหายบางส่วนเป็นความเสียหายที่สามารถ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทนได้ มูลค่าที่จะชดใช้คือ ค่าซ่อมแซม หรือค่าเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน เพื่อให้กลับคืน
สู่สภาพเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จะต้องไม่ดีกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น โกดังที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายเจาะผนังเข้าไป 
ลักทรัพย์สินที่เก็บอยู่ภายใน จ าต้องซ่อมแซมผนังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
หรือกระจกรถยนต์คันที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายปาก้อนหินใส่จนแตก จ าต้องเปลี่ยนกระจกแผ่นใหม่ เพื่อให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม คิดเป็นเงินจ านวน 3,000 บาท เป็นต้น  

2)  ควำมเสียหำยเสมือนสิ้นเชิง (Constructive Total Loss)8 เป็นความเสียหายบางส่วนที่ค่อนข้าง
รุนแรง จนท าให้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ระดับความไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้น 
อาจเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น หรือเกินกว่ามูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สิน
มีมูลค่า 100,000 บาท แต่ค่าซ่อมแซมเท่ากับ 70,000 บาท หรืออาจสูงถึง 120,000 บาท หากเป็นเช่นนี้  ผู้รับ
ประกันภัยมักตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

3)  ควำมเสียหำยสิ้นเชิง (Total Loss)9 กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จนอยู่ในสภาพ
เศษซากที่แทบไม่มีมูลค่าเหลืออยู่เลย อันเป็นความเสียหายที่ท าให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัย  
  2.2  ค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องชดใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่ได้ก าหนดราคาแห่ง
มูลประกันภัยไว้ และ 2) กรณีที่ได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
7 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3004: Partial Loss.A loss of part of the insured property; damage not amounting to a total 

loss.  
8 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3003: Constructive Total Loss. 1. Such serious damage to the insured property that the 

cost of repairs would exceed the value of the thing repaired. — Also termed constructive loss. 2.Marine underwriting. 
According to the traditional American rule, such serious damage to the insured property that the cost of repairs would 
exceed half the value of the thing repaired.  

9 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3004: Total Loss.The complete destruction of insured property so that nothing of value 
remains and the subject matter no longer exists in its original form. • Generally, a loss is total if, after the damage occurs, no 
substantial remnant remains standing that a reasonably prudent uninsured owner, desiring to rebuild, would use as a basis 
to restore the property to its original condition. — Also termed actual total loss.  
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เรื่องที่ 2.3  
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 สัญญาประกันภัยสามารถจ าแนกประเภทของสัญญาตามวิธีการชดใช้ของผู้รับประกันภัยได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  
  1)  สัญญาประกันชีวิต เป็นการชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกัน เมื่อมีเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยเกิดข้ึน และ  
  2)  สัญญาประกันวินาศภัย เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังระบุไว้
ในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น โดยที่ค าว่า “วินาศภัย” หมายถึง ความเสียหายที่ประเมินเป็นตัวเงินได้ จึงรู้จักและเรียก
กันอีกชื่อว่า “สัญญาเพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contract of Indemnity)” 
  ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย 1) ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 2) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ 3) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ความหมายของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 139) อธิบายค าว่า “การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน (Indemnity)” หมายถึง “การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง โดยอาจชดใช้ด้วยเงินสด หรือซ่อมแซมให้ 
หรือเปลี่ยนทดแทนให้” 
  ในการประกันภัยต่างประเทศ จะให้ค านิยามของค าว่า “การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnity)” หมายถึง 
“การชดเชยทางการเงินให้เพียงพอภายหลังที่ได้เกิดความเสียหายขึ้น เพื่อท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกลับคืนสู่
สถานะทางการเงินดังเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายนั้นขึ้นมา”6  
 
2. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  จากความหมายข้างต้น หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันวินาศภัยจะเป็นการชดใช้ตามความ
เสียหายเป็นจริง ซึ่งสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้ เพื่อท าให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิม 
เสมือนมิได้เกิดวินาศภัย หรือเหตุอย่างอ่ืนดังก าหนดไว้ขึ้นมาเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์แล้วแต่กรณี ได้รับก าไรจากสัญญาประกันภัย อันจะเป็นเหตุชักจูงก่อให้เกิดความเสียหายโดยทุจริต เพื่อหวัง
จะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัยได้  
  
 

6 Fundamentals/Principles of General Insurance, Diploma in Insurance Services, p. 67, http://www.nos.org/media/ 
documents/VocInsServices/m2--f5.pdf  
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 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแก่วัตถุที่เอาประกันภัย มิได้หมายความว่า ผู้รับประกันภัยจ าต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทุกครั้งไป เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขว่าด้วย
ข้อตกลงคุ้มครอง ซึ่งระบุว่า จะคุ้มครองความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติภัยตามที่ตกลงกัน 
ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 
  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย 1) ลักษณะของความเสียหาย และ 2) ค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องชดใช้ ดังนี้  
  2.1  ลักษณะของความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น สามารถจ าแนกลักษณะออกมาได้เป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 

1)  ควำมเสียหำยบำงส่วน (Partial Loss)7 ความเสียหายบางส่วนเป็นความเสียหายที่สามารถ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทนได้ มูลค่าที่จะชดใช้คือ ค่าซ่อมแซม หรือค่าเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน เพื่อให้กลับคืน
สู่สภาพเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จะต้องไม่ดีกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น โกดังที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายเจาะผนังเข้าไป 
ลักทรัพย์สินที่เก็บอยู่ภายใน จ าต้องซ่อมแซมผนังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
หรือกระจกรถยนต์คันที่เอาประกันภัยถูกคนร้ายปาก้อนหินใส่จนแตก จ าต้องเปลี่ยนกระจกแผ่นใหม่ เพื่อให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม คิดเป็นเงินจ านวน 3,000 บาท เป็นต้น  

2)  ควำมเสียหำยเสมือนสิ้นเชิง (Constructive Total Loss)8 เป็นความเสียหายบางส่วนที่ค่อนข้าง
รุนแรง จนท าให้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ระดับความไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้น 
อาจเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น หรือเกินกว่ามูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทรัพย์สิน
มีมูลค่า 100,000 บาท แต่ค่าซ่อมแซมเท่ากับ 70,000 บาท หรืออาจสูงถึง 120,000 บาท หากเป็นเช่นนี้  ผู้รับ
ประกันภัยมักตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจ านวนเงินเอาประกันภัย 

3)  ควำมเสียหำยสิ้นเชิง (Total Loss)9 กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จนอยู่ในสภาพ
เศษซากที่แทบไม่มีมูลค่าเหลืออยู่เลย อันเป็นความเสียหายที่ท าให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัย  
  2.2  ค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องชดใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่ได้ก าหนดราคาแห่ง
มูลประกันภัยไว้ และ 2) กรณีที่ได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
7 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3004: Partial Loss.A loss of part of the insured property; damage not amounting to a total 

loss.  
8 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3003: Constructive Total Loss. 1. Such serious damage to the insured property that the 

cost of repairs would exceed the value of the thing repaired. — Also termed constructive loss. 2.Marine underwriting. 
According to the traditional American rule, such serious damage to the insured property that the cost of repairs would 
exceed half the value of the thing repaired.  

9 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 3004: Total Loss.The complete destruction of insured property so that nothing of value 
remains and the subject matter no longer exists in its original form. • Generally, a loss is total if, after the damage occurs, no 
substantial remnant remains standing that a reasonably prudent uninsured owner, desiring to rebuild, would use as a basis 
to restore the property to its original condition. — Also termed actual total loss.  
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2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  2.2.1  กรณีที่ไม่ได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ในการประกันภัยทั่วไปจะเป็นการก าหนด
มูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยตามราคาส่วนได้เสียทีม่ีอยู่ของผู้เอาประกันภัยในเวลาเอาประกันภัย ซึ่งมักเป็นวัตถุที่เอา
ประกันภัยที่สามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยวิธีการปกติทั่วไป ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ซึ่งบัญญัติว่า 

“ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อ

ป้องปัดความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไป เพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้

วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น  อนึ่ง

จ านวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น 
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 

   ด้วยเหตุนี้ ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จึง
ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้  

1)  ส าหรับความเสียหายที่แท้จริง ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงประเมินเป็นเงินได้ใน
วันที่เกิดความเสียหายเท่าไหร่ ก็จะได้รับชดใช้จากผู้รับประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้นว่า ข้อก าหนดความเสียหายส่วนแรก หรือวงเงินความคุ้มครองย่อย (Sub Limit) หรือ
เงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง  
 
 ตัวอย่างที่ 2.11 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ความเสียหายที่แท้จริงตามมูลหนี้ประกันภัย เป็นคดีที่ผู้รับ 
ประกันโยชน์ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 381/2524 รถยนต์เป็นของโจทก์ได้ให้ผู้อื่นเช่ำซื้อไป ได้เอำประกันภัยไว้กับจ ำเลย
ในวงเงิน 700,000 บำท โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ ผู้เช่าซื้อคงค้างค่าเช่าซื้ออยู่ 562,508 บาท รถคันพิพาท 
ก็หายไป เช่นนี้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีปรากฏว่าผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน 
700,000 บาท เมื่อรถยนต์เกิดหำยไปผู้รับประกันภัยก็จะต้องชดใช้ตำมจ ำนวนดังกล่ำว หำใช่จ ำนวนตำมที่ผู้เช่ำซื้อ
ค้ำงค่ำเช่ำซื้อไม่ 
 

2)  ความบุบสลายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ถ้าเกิดความเสียหายมาใกล้ตัว เป็นหน้าที่ของผู้เอา
ประกันภัยที่จะต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ เช่น การขนสิ่งของหนีไฟที่ก าลัง
ลุกไหม้อยู่ข้างเคียง หากสิ่งของนั้นซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากการขนออกมา จนแตกหัก
เสียหาย เปียกน้ าจากการดับเพลิง หรือถูกคนร้ายขโมยเอาไป เป็นต้น แม้ความเสียหายที่ได้รับนั้นจะไม่ใช่เกิดจากภัย
ไฟไหม้ที่คุ้มครองโดยตรง ก็จะถือว่าได้รับความคุ้มครอง อันผลสืบเนื่อง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สาเหตุใกล้ชิด” 
มาจากภัยไฟไหม้ ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ เอาประกันภัยรายนี้ให้ความคุ้มครองอยู่ แต่ถ้าภัยซึ่งเป็น
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ต้นเหตุนั้น มิได้เป็นภัยที่คุ้มครองอยู่เลย ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ เช่น ขนสิ่งของหนีภัย
ลมพายุที่ตนไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ เป็นต้น 

อนึ่ง ค่าเสียหายในข้อนี้ จะต้องเกิดจากการจัดการอันสมควรด้วย ถ้าปรากฏเหตุไฟไหม้นั้นสิ้นสุด
ไปหลายวันแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังปล่อยให้สิ่งของเหล่านั้นวางกองไว้เช่นเดิม จนคนร้ายมาขโมยเอาไป เช่นนี้ ถือว่า  
ไม่สมควร และจะไม่ได้รับการชดใช้ในกรณีนี้ 

3)  ค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นเร่ืองของค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ใช้จ่ายออกไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
โดยตรงเท่านั้น เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายข้อนี้ใช้ค าว่า “สมควร” สามารถแปลความหมายออกได้เป็น 2  
กรณี คือ 

(1)  เป็นกรณีสมควรกระท าหรือไม่ โดยอาศัยการพิจารณาว่า ภัยที่คุ้มครองนั้นก าลังคุกคาม
ใกล้เข้ามาแล้ว ก็มีเหตุอันสมควรในการที่จะท าการปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้มิให้วินาศได้  

(2)  เป็นกรณีสมควรแบ่งจ่ายกันหรือไม่ โดยจ าต้องพิจารณาถึงกรณีที่จะมีผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ซึ่งจะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัยร่วมอยู่ด้วยกับภัยที่คุ้มครองนั้นหรือไม่ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจึงสมควรที่จะต้องมา
พิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยว่า จะแบ่งส่วนรับผิดชอบกันอย่างไร 

ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจ าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากเข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือสองข้อ หรือทุกข้อ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นวงเงิน
ความคุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ และได้คิดเบี้ยประกั นภัยจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ แต่ละครั้งที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน จ านวนเงินเอา
ประกันภัยจะลดลงไป ตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนนั้น และจะลดลงไปเร่ือยๆ ทุกคร้ังเวลาที่มีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนใหม่ขึ้นมาอีกในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น จนกระทั่งไม่เหลือจ านวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าวอยู่อีกแล้ว 
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยฉบับนั้นของผู้รับประกันภัยก็จะสิ้นสุดลง โดยไม่ค านึงว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้ซ่อมแซม
ความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วหรือไม่ 
 
 ตัวอย่างที่ 2.12 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้ร่วมรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5743/2537 โจทก์ฟ้องให้จ าเลยที่ 8 รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในฐานะที่จ าเลยที่ 8 รับ
ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการรับประกันภัยทุกราย ต้องมีกรมธรรม์และมีจ านวนเงินที่เอาประกันภัย อันเป็นวงเงินรับ
ประกันภัยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 วรรคท้าย ก็บัญญัติว่า ท่าน
ห้ำมมิให้คิดค่ำสินไหมทดแทนเกินไปกว่ำจ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยไว้ ทั้งศาลชั้นต้นได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทว่า 
จ าเลยคนใดต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด  ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยที่ 8 รับผิดต่อโจทก์ 
250,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่จ าเลยที่ 8 รับประกันภัยเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจ าเลยที่ 8 ส่งต่อศาล 
จึงไม่เป็นการนอกประเด็น 
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2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  2.2.1  กรณีที่ไม่ได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ในการประกันภัยทั่วไปจะเป็นการก าหนด
มูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยตามราคาส่วนได้เสียทีม่ีอยู่ของผู้เอาประกันภัยในเวลาเอาประกันภัย ซึ่งมักเป็นวัตถุที่เอา
ประกันภัยที่สามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยวิธีการปกติทั่วไป ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ซึ่งบัญญัติว่า 

“ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อ

ป้องปัดความวินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไป เพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้

วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น  อนึ่ง

จ านวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น 
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 

   ด้วยเหตุนี้ ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จึง
ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้  

1)  ส าหรับความเสียหายที่แท้จริง ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงประเมินเป็นเงินได้ใน
วันที่เกิดความเสียหายเท่าไหร่ ก็จะได้รับชดใช้จากผู้รับประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้นว่า ข้อก าหนดความเสียหายส่วนแรก หรือวงเงินความคุ้มครองย่อย (Sub Limit) หรือ
เงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง  
 
 ตัวอย่างที่ 2.11 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ความเสียหายที่แท้จริงตามมูลหนี้ประกันภัย เป็นคดีที่ผู้รับ 
ประกันโยชน์ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 381/2524 รถยนต์เป็นของโจทก์ได้ให้ผู้อื่นเช่ำซื้อไป ได้เอำประกันภัยไว้กับจ ำเลย
ในวงเงิน 700,000 บำท โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ ผู้เช่าซื้อคงค้างค่าเช่าซื้ออยู่ 562,508 บาท รถคันพิพาท 
ก็หายไป เช่นนี้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีปรากฏว่าผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน 
700,000 บาท เมื่อรถยนต์เกิดหำยไปผู้รับประกันภัยก็จะต้องชดใช้ตำมจ ำนวนดังกล่ำว หำใช่จ ำนวนตำมที่ผู้เช่ำซื้อ
ค้ำงค่ำเช่ำซื้อไม่ 
 

2)  ความบุบสลายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ถ้าเกิดความเสียหายมาใกล้ตัว เป็นหน้าที่ของผู้เอา
ประกันภัยที่จะต้องพยายามปกป้องทรัพย์สินของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ เช่น การขนสิ่งของหนีไฟที่ก าลัง
ลุกไหม้อยู่ข้างเคียง หากสิ่งของนั้นซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากการขนออกมา จนแตกหัก
เสียหาย เปียกน้ าจากการดับเพลิง หรือถูกคนร้ายขโมยเอาไป เป็นต้น แม้ความเสียหายที่ได้รับนั้นจะไม่ใช่เกิดจากภัย
ไฟไหม้ที่คุ้มครองโดยตรง ก็จะถือว่าได้รับความคุ้มครอง อันผลสืบเนื่อง หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สาเหตุใกล้ชิด” 
มาจากภัยไฟไหม้ ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ เอาประกันภัยรายนี้ให้ความคุ้มครองอยู่ แต่ถ้าภัยซึ่งเป็น
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ต้นเหตุนั้น มิได้เป็นภัยที่คุ้มครองอยู่เลย ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ เช่น ขนสิ่งของหนีภัย
ลมพายุที่ตนไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ เป็นต้น 

อนึ่ง ค่าเสียหายในข้อนี้ จะต้องเกิดจากการจัดการอันสมควรด้วย ถ้าปรากฏเหตุไฟไหม้นั้นสิ้นสุด
ไปหลายวันแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังปล่อยให้สิ่งของเหล่านั้นวางกองไว้เช่นเดิม จนคนร้ายมาขโมยเอาไป เช่นนี้ ถือว่า  
ไม่สมควร และจะไม่ได้รับการชดใช้ในกรณีนี้ 

3)  ค่าใช้จ่ายอันสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นเร่ืองของค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ใช้จ่ายออกไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
โดยตรงเท่านั้น เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายข้อนี้ใช้ค าว่า “สมควร” สามารถแปลความหมายออกได้เป็น 2  
กรณี คือ 

(1)  เป็นกรณีสมควรกระท าหรือไม่ โดยอาศัยการพิจารณาว่า ภัยที่คุ้มครองนั้นก าลังคุกคาม
ใกล้เข้ามาแล้ว ก็มีเหตุอันสมควรในการที่จะท าการปกป้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้มิให้วินาศได้  

(2)  เป็นกรณีสมควรแบ่งจ่ายกันหรือไม่ โดยจ าต้องพิจารณาถึงกรณีที่จะมีผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ซึ่งจะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัยร่วมอยู่ด้วยกับภัยที่คุ้มครองนั้นหรือไม่ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจึงสมควรที่จะต้องมา
พิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยว่า จะแบ่งส่วนรับผิดชอบกันอย่างไร 

ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจ าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากเข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือสองข้อ หรือทุกข้อ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นวงเงิน
ความคุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ และได้คิดเบี้ยประกั นภัยจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ แต่ละครั้งที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน จ านวนเงินเอา
ประกันภัยจะลดลงไป ตามจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนนั้น และจะลดลงไปเร่ือยๆ ทุกคร้ังเวลาที่มีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนใหม่ขึ้นมาอีกในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น จนกระทั่งไม่เหลือจ านวนเงินเอาประกันภัยดังกล่าวอยู่อีกแล้ว 
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยฉบับนั้นของผู้รับประกันภัยก็จะสิ้นสุดลง โดยไม่ค านึงว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้ซ่อมแซม
ความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วหรือไม่ 
 
 ตัวอย่างที่ 2.12 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นคดี
ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้ร่วมรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5743/2537 โจทก์ฟ้องให้จ าเลยที่ 8 รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในฐานะที่จ าเลยที่ 8 รับ
ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการรับประกันภัยทุกราย ต้องมีกรมธรรม์และมีจ านวนเงินที่เอาประกันภัย อันเป็นวงเงินรับ
ประกันภัยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 วรรคท้าย ก็บัญญัติว่า ท่าน
ห้ำมมิให้คิดค่ำสินไหมทดแทนเกินไปกว่ำจ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยไว้ ทั้งศาลชั้นต้นได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทว่า 
จ าเลยคนใดต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด  ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยที่ 8 รับผิดต่อโจทก์ 
250,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่จ าเลยที่ 8 รับประกันภัยเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจ าเลยที่ 8 ส่งต่อศาล 
จึงไม่เป็นการนอกประเด็น 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 
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และน่าเชื่อว่าขณะเกิดเพลิงไหม้สินค้ารองเท้าและเครื่องหนังที่วางจ าหน่ายอยู่ในร้านโจทก์ มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 200,000 
บาท จ าเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวแก่โจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 
2.2.2  กรณีที่ได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ส าหรับการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม

มูลราคาที่เอาประกันภัย หรือมูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดมูลค่า (Valued Policy or Agreed Value Policy)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” นั้น จะไม่เข้า
ข่ายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นการก าหนดราคาเอา
ประกันภัยที่จะให้ชดใช้กันล่วงหน้า มิใช่เป็นการก าหนดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยปกติ 

รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมาได้ถูก
น ามาปรับใช้กับการประกันทรัพย์สิน โดยเฉพาะกรณีของทรัพย์สินจ าพวกที่ไม่อาจตีราคาตามท้องตลาดทั่วไปได้ เช่น 
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ไม่ว่ามาก หรือน้อย อาจส่งผลท าให้คุณค่าของ
ทรัพย์สินนั้นลดน้อยลงอย่างมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลค่าไปเลยก็ได้ จึ งจ าต้องก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นพิเศษให้สอดคล้องกันลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 874 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้ลด
จ านวนค่าสินไหมทดแทน ก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นจ านวนสูงเกินไปหนัก 
และคืนจ านวนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบี้ยด้วย” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะมิให้ผู้เอาประกันภัย
แสวงหาก าไรจากการประกันภัยได้นั่นเอง โดยมีหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

 
1)  ความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

 ตัวอย่างที่ 2.15 เร่ือง มูลประกันภัยก าหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย  
  กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นวัตถุหายาก มีมูลค่าราคาซื้อขายในตลาดนักสะสมอยู่ที่ 1,000,000 บาท 
และเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ต่อมาเกิดความเสียหายบางส่วนจากภัยที่คุ้มครอง ส่งผลท าให้
วัตถุนั้นมีต าหนิ มูลค่าลดหายไปร้อยละยี่สิบ ผู้เอาประกันภัยคงคาดหวังที่จะได้รับการชดใช้ตามมูลค่าที่ลดหายไปคือ 
200,000 บาท ด้วยเหตุที่นั่นคือ มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย 
 

2)  ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) 
 ตัวอย่างที่ 2.16 เร่ือง มูลประกันภัยก าหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย 
 จากกรณีตัวอย่างที่ 2.15 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามมูลค่าที่ตกลงกัน 1,000,000 บาท  
   
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าความเสียหายนั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เช่นเดียวกับกรณีที่มิได้ก าหนดมูลประกันภัย ดังในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 878 ที่บัญญัติว่า “ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้” 
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 
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และน่าเชื่อว่าขณะเกิดเพลิงไหม้สินค้ารองเท้าและเครื่องหนังที่วางจ าหน่ายอยู่ในร้านโจทก์ มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 200,000 
บาท จ าเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวแก่โจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 
2.2.2  กรณีที่ได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ส าหรับการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม

มูลราคาที่เอาประกันภัย หรือมูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบ
ก าหนดมูลค่า (Valued Policy or Agreed Value Policy)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 302) ให้ความหมายว่า “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” นั้น จะไม่เข้า
ข่ายหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นการก าหนดราคาเอา
ประกันภัยที่จะให้ชดใช้กันล่วงหน้า มิใช่เป็นการก าหนดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยปกติ 

รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมาได้ถูก
น ามาปรับใช้กับการประกันทรัพย์สิน โดยเฉพาะกรณีของทรัพย์สินจ าพวกที่ไม่อาจตีราคาตามท้องตลาดทั่วไปได้ เช่น 
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ไม่ว่ามาก หรือน้อย อาจส่งผลท าให้คุณค่าของ
ทรัพย์สินนั้นลดน้อยลงอย่างมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลค่าไปเลยก็ได้ จึ งจ าต้องก าหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นพิเศษให้สอดคล้องกันลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 874 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาได้ก าหนดราคาแห่งมูลประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้ลด
จ านวนค่าสินไหมทดแทน ก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าราคาแห่งมูลประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้นเป็นจ านวนสูงเกินไปหนัก 
และคืนจ านวนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนกับทั้งดอกเบี้ยด้วย” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะมิให้ผู้เอาประกันภัย
แสวงหาก าไรจากการประกันภัยได้นั่นเอง โดยมีหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 

 
1)  ความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

 ตัวอย่างที่ 2.15 เร่ือง มูลประกันภัยก าหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย  
  กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นวัตถุหายาก มีมูลค่าราคาซื้อขายในตลาดนักสะสมอยู่ที่ 1,000,000 บาท 
และเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ต่อมาเกิดความเสียหายบางส่วนจากภัยที่คุ้มครอง ส่งผลท าให้
วัตถุนั้นมีต าหนิ มูลค่าลดหายไปร้อยละยี่สิบ ผู้เอาประกันภัยคงคาดหวังที่จะได้รับการชดใช้ตามมูลค่าที่ลดหายไปคือ 
200,000 บาท ด้วยเหตุที่นั่นคือ มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย 
 

2)  ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) 
 ตัวอย่างที่ 2.16 เร่ือง มูลประกันภัยก าหนดไว้ตามราคาที่ซื้อขาย 
 จากกรณีตัวอย่างที่ 2.15 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามมูลค่าที่ตกลงกัน 1,000,000 บาท  
   
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าความเสียหายนั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เช่นเดียวกับกรณีที่มิได้ก าหนดมูลประกันภัย ดังในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 878 ที่บัญญัติว่า “ค่าใช้จ่ายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ท่านว่าผู้รับประกันภัยต้องเป็นผู้ออกใช้” 
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ตัวอย่างที่ 2.13 เร่ือง การลดลงไปของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 
 

บ้านมีจ านวนเงินเอาประกันภยั                                              1,000,000  บาท 
ฟ้าผ่าครั้งที่หน่ึง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป                                  200,000 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยคงเหลือ                                              800,000  บาท 
ไฟไหมค้รั้งท่ีสอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนไดไ้ม่เกิน                   800,000  บาท 

 
 

 เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยจะได้ตกลงกับผูร้ับประกันภัย ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยกลับคืนเท่าเดิมโดยอัตโนมตัิ 
ทุกคร้ังที่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามส่วนด้วย  
  ในการตีราคาความเสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องค านวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุแห่งความ
เสียหาย เพื่อที่จะได้ราคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีราคานี้ 
ผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วย แม้กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก
ประมาณการราคาที่ถูกต้อง แต่พึงตระหนักว่า การค านวณจ านวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในวันที่ท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุนั้น
ทิ้งช่วงห่างออกมา โดยที่มูลค่าทรัพย์สินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางที่สูงขึ้น หรือลดลงแล้วแต่กรณี ถ้า
ปรากฏว่า ราคาทรัพย์สินนั้นในวันที่เกิดเหตุนั้นสูงกว่า ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ถ้าราคาทรัพย์สินนั้น
ในวันที่เกิดเหตุนั้นต่ ากว่า กลายเป็นว่า ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยไว้สงูเกินไป ก็จะได้รับการชดใช้ตามความเสียหาย
ที่แท้จริงไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น มิใช่เป็นวงเงินรับประกันที่จะ 
ต้องชดใช้ให้ตามนั้น โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อย่างใด 
 
 ตัวอย่างที่ 2.14 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สันนิษฐานจ านวนเงินเอาประกันภัยถูกต้องแล้ว เป็นคดีที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 322/2537 โจทก์เอาประกันภัยสต๊อกสินค้า รองเท้าทุกชนิดในร้านค้าของโจทก์ไว้
กับจ าเลยที่ 1 เป็นเงิน 200,000 บาท จ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ 1 เบิกความรับว่า จ าเลยที่ 1 รับ
ประกันภัยเฉพาะรองเท้าและสินค้าทีอ่ยู่ในร้านโจทก์ ดังนั้น สต็อกสินค้า รองเท้าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ 
จึงมีความหมายรวมถึงรองเท้าและเครื่องหนังทุกชนิดที่โจทก์มีไว้ในร้านเพื่อขาย มิใช่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแต่
รองเท้าอย่างเดียว เมื่อสินค้าในร้านของโจทก์ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายโดยสิ้นเชิง  และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มำตรำ 877 ได้สันนิษฐำนเป็นคุณแก่โจทก์ไว้ก่อนว่ำ โจทก์มีสิทธิจะเรียกให้จ ำเลยที่ 1 ใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนได้เต็มจ ำนวนที่เอำประกันภัยไว้ เว้นแต่จ ำเลยที่ 1 จะพิสูจน์หักล้ำงได้ว่ำ ควำมเสียหำยของสินค้ำนั้น
ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้เอำประกันไว้ เมื่อจ าเลยที่ 1 ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงจ านวนสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้อันแท้จริงได้ 
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3. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริงนี้ ยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่
สถานะเดิมเสมือนเมื่อก่อนเกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยมีวิธีการ 4 ทางเลือก ซึ่งเป็นสิทธิทางเลือก
ของผู้รับประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว คือ 

3.1  การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และ
ก่อให้เกิดสภาพคล่องโดยเร็วแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย 

3.2  การซ่อมแซม (Repairs) วิธีนี้จะเหมาะกับกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วน และอยู่ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ นิยมใช้กับการประกันภัยรถยนต์ 

3.3  การเปลี่ยนทดแทน (Replacement) มีความหมายอยู่สองนัย คือ เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้รับประกันภัยจะต้องหาชิ้นส่วนที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนทดแทนให้ 
ในกรณีเป็นความเสียหายบางส่วน ส่วนนัยที่สอง หมายความถึง การน าทรัพย์สินใหม่มาเปลี่ยนทดแทนให้ ในกรณีเป็น
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง  

3.4  การท าให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการท าให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเหมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระท าได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อให้โรงงาน
นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ในทางปฏิบัติไม่นิยมใช้กันเพราะค่อนข้างยุ่งยาก ล าบาก และอาจก่อให้เกิด 
ข้อโต้แย้งขึ้นได้ง่ายว่า ไม่สามารถกลับคืนสภาพดังเดิมจริง  
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เรื่องที่ 2.4  
หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง อันมีผลใช้บังคับเฉพาะ
กับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการรับช่วงสิทธิ และ 2) หลักการรับช่วงสิทธิ 
 
1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 275) ให้ความหมายของค าว่า “การรับช่วง
สิทธิ (Subrogation)” คือ “การที่ผู้รับประกันภัยได้รับสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกมาโดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งท าให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ตามปรกติจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้ว”  
  ขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติว่า  
 “ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปเป็นจ านวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อ
บุคคลภายนอกเพียงนั้น 
 ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตน
ให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคล 
ภายนอก เพื่อเศษแห่งจ านวนวินาศนั้น” 
  การรับช่วงสิทธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องท าเป็นข้อตกลงพิเศษ หรือ
ข้อก าหนดเฉพาะไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก  
 
 ตัวอย่างที่ 2.17 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับช่วงสิทธิเกิดโดยผลของกฎหมาย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย 
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6519/2548 โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าข้าวจากบริษัท ซ. ผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าข้าว เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์ย่อมมีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 877 อันเป็นการช าระหนี้ตามกฎหมาย และผลแห่งการชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ท าให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย
จากจ าเลย ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าข้าวพิพาทได้ ในนามของโจทก์เอง ตาม  ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง และกำรรับ
ช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่ำว เกิดขึ้นโดยอ ำนำจแห่งกฎหมำย หำใช่เกิดจำกข้อตกลงของคู่กรณีในสัญญำประกันภัยไม่ 
แม้เอกสารการรับช่วงสิทธิ ไม่มีกรรมการที่มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซ. ลงลายมือชื่อ พร้อมกับประทับตราส าคัญ
ของบริษัท ก็ไม่มีผลท าให้การรับช่วงสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ เป็นอันสิ้นสิทธิ หรือระงับสิ้นไป 
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3. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริงนี้ ยึดหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่
สถานะเดิมเสมือนเมื่อก่อนเกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยมีวิธีการ 4 ทางเลือก ซึ่งเป็นสิทธิทางเลือก
ของผู้รับประกันภัยเพียงฝ่ายเดียว คือ 

3.1  การจ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และ
ก่อให้เกิดสภาพคล่องโดยเร็วแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภายนอกผู้เสียหาย 

3.2  การซ่อมแซม (Repairs) วิธีนี้จะเหมาะกับกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วน และอยู่ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ นิยมใช้กับการประกันภัยรถยนต์ 

3.3  การเปลี่ยนทดแทน (Replacement) มีความหมายอยู่สองนัย คือ เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้รับประกันภัยจะต้องหาชิ้นส่วนที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยนทดแทนให้ 
ในกรณีเป็นความเสียหายบางส่วน ส่วนนัยที่สอง หมายความถึง การน าทรัพย์สินใหม่มาเปลี่ยนทดแทนให้ ในกรณีเป็น
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง  

3.4  การท าให้กลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีนี้เป็นการท าให้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสภาพเดิมเหมือนก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระท าได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหา
ของทดแทน เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อให้โรงงาน
นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ในทางปฏิบัติไม่นิยมใช้กันเพราะค่อนข้างยุ่งยาก ล าบาก และอาจก่อให้เกิด 
ข้อโต้แย้งขึ้นได้ง่ายว่า ไม่สามารถกลับคืนสภาพดังเดิมจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-25 
 

เรื่องที่ 2.4  
หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง อันมีผลใช้บังคับเฉพาะ
กับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการรับช่วงสิทธิ และ 2) หลักการรับช่วงสิทธิ 
 
1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 275) ให้ความหมายของค าว่า “การรับช่วง
สิทธิ (Subrogation)” คือ “การที่ผู้รับประกันภัยได้รับสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกมาโดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งท าให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ตามปรกติจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้ว”  
  ขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติว่า  
 “ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปเป็นจ านวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย และของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อ
บุคคลภายนอกเพียงนั้น 
 ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตน
ให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคล 
ภายนอก เพื่อเศษแห่งจ านวนวินาศนั้น” 
  การรับช่วงสิทธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องท าเป็นข้อตกลงพิเศษ หรือ
ข้อก าหนดเฉพาะไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก  
 
 ตัวอย่างที่ 2.17 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับช่วงสิทธิเกิดโดยผลของกฎหมาย เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย 
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 6519/2548 โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าข้าวจากบริษัท ซ. ผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าข้าว เมื่อสินค้าพิพาทได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์ย่อมมีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 877 อันเป็นการช าระหนี้ตามกฎหมาย และผลแห่งการชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ท าให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย
จากจ าเลย ซึ่งเป็นผู้ขนส่งสินค้าข้าวพิพาทได้ ในนามของโจทก์เอง ตาม  ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง และกำรรับ
ช่วงสิทธิของโจทก์ดังกล่ำว เกิดขึ้นโดยอ ำนำจแห่งกฎหมำย หำใช่เกิดจำกข้อตกลงของคู่กรณีในสัญญำประกันภัยไม่ 
แม้เอกสารการรับช่วงสิทธิ ไม่มีกรรมการที่มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซ. ลงลายมือชื่อ พร้อมกับประทับตราส าคัญ
ของบริษัท ก็ไม่มีผลท าให้การรับช่วงสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ เป็นอันสิ้นสิทธิ หรือระงับสิ้นไป 
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2. หลักการรับช่วงสิทธิ 
  เมื่อพิจารณาจากความหมายและบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญของหลักการรับช่วง
สิทธิออกได้เป็น 10 ประการ คือ  
 1)  ต้องเป็นการประกันวินาศภัยเท่านั้น ไม่ใช้บังคับกับการประกันชีวิต 
 
 ตัวอย่างที่ 2.18 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ าเลย ผู้กระท าผิด ให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 298/2551 จ าเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุไปติดต่อธุรกิจการค้าให้แก่
จ าเลยที่ 2 การกระท าละเมิดของจ าเลยที่ 1 จึงเป็นการกระท าในทางการที่จ้างของจ าเลยที่ 2 โจทก์น ำรถยนต์คันเกิด
เหตุไปซ่อมจนรถอยู่ในสภำพเดิม และโจทก์ออกใบสั่งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนรถยนต์กับใบเสร็จรับเงินและปลดหนี้
ให้แก่ผู้เอำประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว ถือว่ำโจทก์ได้ช ำระเงินค่ำซ่อมรถให้แก่อู่ซ่อมรถ
แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกจ ำเลยทั้งสอง 
  
 2)  ความวินาศภัยต้องเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกเท่านั้น มิใช่เกิดจากสิ่งอ่ืน เป็นต้นว่า ภัยธรรมชาติ 
หรือสัตว์ป่า แมลง หรือต้นไม้ แต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยง หรือต้นไม้ที่เป็นของบุคคลภายนอกดูแลรับผิดชอบอยู่ ก็ถือเสมือน
หนึ่งเป็นการกระท าของบุคคลภายนอก ทั้งยังรวมถึงการละเว้นการกระท าของบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน  
 
 ตัวอย่างที่ 2.19 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การกระท าของคน มิใช่จากภัยธรรมชาติ  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 4581/2552 พายุที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในทะเลจีนใต้ และมิใช่พายุที่มีความรุนแรง 
มิอาจคาดหมาย ทั้งก่อนออกเรือ นายเรือก็ทราบข่าวพยากรณ์อากาศว่า จะเกิดคลื่นลมแรง นายเรือยังอาจหลีกเลี่ยง
ไม่ไปเผชิญกับพายุ โดยหยุดเรือรอจนกว่าคลื่นลมสงบก่อนก็ได้ จึงไม่ถือว่ำ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือภยันตรำย หรือ
อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล หรือน่านน้ าที่ใช้เดินเรือ เมื่อเหตุแห่งกำรสูญหำยของสินค้ำได้เกิดขึ้นระหว่ำงที่ของอยู่ใน
ควำมดูแลของจ ำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง และจ ำเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอื่นโดยที่จ าเลยที่ 2 และจ าเลยร่วมที่ 2 ไม่อาจอ้าง
ข้อยกเว้นความรับผิดได้ จ าเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง จ าเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอ่ืน และจ าเลยที่ 1 กับจ าเลยร่วมที่ 1 ซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้ท าสัญญาแทนจ าเลยที่ 2 กับจ าเลยร่วมที่ 2 ตามล าดับ จึงต้องรับผิดเพื่อการสูญหายนั้น ตามมาตรา 39 แห่ง 
พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
 
  3)  บุคคลภายนอกต้องรับผิดตามกฎหมายจากการกระท านั้น หากมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย หรือจาก
ความผิดของผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลภายนอกนั้นก็ไม่จ าต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ประการใด  
 
 ตัวอย่างที่ 2.20 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่ต้องรับผิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีผู้รับประกันภัย 
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4193/2545 จ าเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกกระจกท่ีโจทก์รับประกันภัยความเสียหายไว้
จากบริษัทผู้ส่งมาถึงที่เกิดเหตุ มีรถยนต์บรรทุกกระบะพ่วงขับแซงรถของจ าเลยที่ 1 ขึ้นไป แต่แซงยังไม่พ้น แล้วหักหัวรถ
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ตัดหน้ารถจ าเลยที่ 1 กะทันหัน จ าเลยที่ 1 จึงหักหัวรถหลบไปทางซ้าย แต่หักมากไม่ได้ เพราะติดราวสะพาน แล้ว
จ าเลยที่ 1 หักหัวรถมาทางขวาเข้าช่องทางปกติ เชือกซึ่งยึดกระจกที่บรรทุกมาขาด ท าให้กระจกไปตีกระบะด้านซ้าย
หักกระจกแตกเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่า ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพรำะควำมประมำทของจ ำเลย
ที่ 1 แต่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย จ าเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ 
 
 4)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการกระท าของบุคคลภายนอกนั้นเอง  
 5)  ความเสียหายนั้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย  
 6)  ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ของตน แทนที่จะไปเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าวโดยตรง  
 7)  ผู้รับประกันภัยตกลงรับผิดด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้น  แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมกรุณา หรือการ
ชดใช้สินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 100)  
ให้ความหมายไว้คือ “เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่า ไม่ต้องรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม” หรือค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชดใช้ไปผิดพลาด เช่น ชดใช้เกินกว่าจ านวนเงินที่
จะต้องรับผิด เป็นต้น เนื่องจากมิใช่เกิดจากความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 8)  ผู้รับประกันภัยสามารถรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการไปเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
จ านวนที่ตนได้ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อมิให้บุคคล  
ภายนอกผู้กระท าผิดหลุดพ้นจากความรับผิดชอบของตน โดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
ผู้รับประกันภัยแล้ว อย่างไรก็ดี ถ้าผู้รับประกันภัยยังมิได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนออกไป ก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิได้ เนื่อง
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้น ถือเป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งในการฟ้องคดีเพื่อขอรับช่วงสิทธิด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.21 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับช่วงสิทธิเพื่อมิให้ผู้กระท าผิดหลุดพ้นความรับผิดได้ เป็น
คดีที่ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระท าผิด 
ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 878/2544 บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 880 เป็นการห้ามมิให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
เรียกค่าทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในเมื่อตนได้รับค่าทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เพื่อมิให้บุคคลภำยนอกที่ท ำ
ควำมเสียหำยขึ้น หลุดพ้นจำกควำมรับผิดไปลอยๆ กฎหมายจึงบัญญัติให้สิทธิของผู้เอำประกันภัยที่จะเรียกร้องเอำ
จำกบุคคลภำยนอกนั้น ตกไปเป็นของผู้รับประกันภัย โดยวิธีกำรที่เรียกว่ำรับช่วงสิทธิ โดยสิทธิของผู้เอาประกันภัย 
อันมีต่อผู้ท าความเสียหายนั้น อาจเป็นสิทธิเรียกร้องฐานละเมิด หรืออาจเป็นสิทธิตามสัญญาก็ได้ และผู้รับประกันภัย
จะรับช่วงสิทธิ ก็ต่อเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว  
  ทรัพย์สินของบริษัท อ. สูญหายไป เนื่องจากการโจรกรรม และจ าเลยต้องรับผิดต่อบริษัท อ. ตามสัญญา
บริการรักษาความปลอดภัยที่ท าไว้ เมื่อทรัพย์สินที่สูญหายดังกล่าว บริษัท อ. ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ และโจทก์ได้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท อ. ไปแล้ว โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัท อ. เรียกร้องเอาจากจ าเลย ตามสัญญา
บรกิารรักษาความปลอดภัยได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 แม้จ าเลยจะมิใช่ผู้ท าละเมิดโดยตรงก็ตาม 
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2. หลักการรับช่วงสิทธิ 
  เมื่อพิจารณาจากความหมายและบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญของหลักการรับช่วง
สิทธิออกได้เป็น 10 ประการ คือ  
 1)  ต้องเป็นการประกันวินาศภัยเท่านั้น ไม่ใช้บังคับกับการประกันชีวิต 
 
 ตัวอย่างที่ 2.18 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องจ าเลย ผู้กระท าผิด ให้รับผิด  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 298/2551 จ าเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุไปติดต่อธุรกิจการค้าให้แก่
จ าเลยที่ 2 การกระท าละเมิดของจ าเลยที่ 1 จึงเป็นการกระท าในทางการที่จ้างของจ าเลยที่ 2 โจทก์น ำรถยนต์คันเกิด
เหตุไปซ่อมจนรถอยู่ในสภำพเดิม และโจทก์ออกใบสั่งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนรถยนต์กับใบเสร็จรับเงินและปลดหนี้
ให้แก่ผู้เอำประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว ถือว่ำโจทก์ได้ช ำระเงินค่ำซ่อมรถให้แก่อู่ซ่อมรถ
แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกจ ำเลยทั้งสอง 
  
 2)  ความวินาศภัยต้องเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกเท่านั้น มิใช่เกิดจากสิ่งอ่ืน เป็นต้นว่า ภัยธรรมชาติ 
หรือสัตว์ป่า แมลง หรือต้นไม้ แต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยง หรือต้นไม้ที่เป็นของบุคคลภายนอกดูแลรับผิดชอบอยู่ ก็ถือเสมือน
หนึ่งเป็นการกระท าของบุคคลภายนอก ทั้งยังรวมถึงการละเว้นการกระท าของบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน  
 
 ตัวอย่างที่ 2.19 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การกระท าของคน มิใช่จากภัยธรรมชาติ  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 4581/2552 พายุที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในทะเลจีนใต้ และมิใช่พายุที่มีความรุนแรง 
มิอาจคาดหมาย ทั้งก่อนออกเรือ นายเรือก็ทราบข่าวพยากรณ์อากาศว่า จะเกิดคลื่นลมแรง นายเรือยังอาจหลีกเลี่ยง
ไม่ไปเผชิญกับพายุ โดยหยุดเรือรอจนกว่าคลื่นลมสงบก่อนก็ได้ จึงไม่ถือว่ำ เป็นเหตุสุดวิสัย หรือภยันตรำย หรือ
อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล หรือน่านน้ าที่ใช้เดินเรือ เมื่อเหตุแห่งกำรสูญหำยของสินค้ำได้เกิดขึ้นระหว่ำงที่ของอยู่ใน
ควำมดูแลของจ ำเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง และจ ำเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอื่นโดยที่จ าเลยที่ 2 และจ าเลยร่วมที่ 2 ไม่อาจอ้าง
ข้อยกเว้นความรับผิดได้ จ าเลยที่ 2 ผู้ขนส่ง จ าเลยร่วมที่ 2 ผู้ขนส่งอ่ืน และจ าเลยที่ 1 กับจ าเลยร่วมที่ 1 ซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้ท าสัญญาแทนจ าเลยที่ 2 กับจ าเลยร่วมที่ 2 ตามล าดับ จึงต้องรับผิดเพื่อการสูญหายนั้น ตามมาตรา 39 แห่ง 
พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
 
  3)  บุคคลภายนอกต้องรับผิดตามกฎหมายจากการกระท านั้น หากมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย หรือจาก
ความผิดของผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลภายนอกนั้นก็ไม่จ าต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ประการใด  
 
 ตัวอย่างที่ 2.20 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่ต้องรับผิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีผู้รับประกันภัย 
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้ขนส่ง ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4193/2545 จ าเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกกระจกที่โจทก์รับประกันภัยความเสียหายไว้
จากบริษัทผู้ส่งมาถึงที่เกิดเหตุ มีรถยนต์บรรทุกกระบะพ่วงขับแซงรถของจ าเลยที่ 1 ขึ้นไป แต่แซงยังไม่พ้น แล้วหักหัวรถ
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ตัดหน้ารถจ าเลยที่ 1 กะทันหัน จ าเลยที่ 1 จึงหักหัวรถหลบไปทางซ้าย แต่หักมากไม่ได้ เพราะติดราวสะพาน แล้ว
จ าเลยที่ 1 หักหัวรถมาทางขวาเข้าช่องทางปกติ เชือกซึ่งยึดกระจกที่บรรทุกมาขาด ท าให้กระจกไปตีกระบะด้านซ้าย
หักกระจกแตกเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงฟังได้ว่า ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพรำะควำมประมำทของจ ำเลย
ที่ 1 แต่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย จ าเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ 
 
 4)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการกระท าของบุคคลภายนอกนั้นเอง  
 5)  ความเสียหายนั้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย  
 6)  ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ของตน แทนที่จะไปเรียกร้องเอากับบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าวโดยตรง  
 7)  ผู้รับประกันภัยตกลงรับผิดด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้น  แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมกรุณา หรือการ
ชดใช้สินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 100)  
ให้ความหมายไว้คือ “เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่า ไม่ต้องรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม” หรือค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชดใช้ไปผิดพลาด เช่น ชดใช้เกินกว่าจ านวนเงินที่
จะต้องรับผิด เป็นต้น เนื่องจากมิใช่เกิดจากความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 8)  ผู้รับประกันภัยสามารถรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการไปเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
จ านวนที่ตนได้ชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อมิให้บุคคล  
ภายนอกผู้กระท าผิดหลุดพ้นจากความรับผิดชอบของตน โดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก
ผู้รับประกันภัยแล้ว อย่างไรก็ดี ถ้าผู้รับประกันภัยยังมิได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนออกไป ก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิได้ เนื่อง
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้น ถือเป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งในการฟ้องคดีเพื่อขอรับช่วงสิทธิด้วย  
 
 ตัวอย่างที่ 2.21 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การรับช่วงสิทธิเพื่อมิให้ผู้กระท าผิดหลุดพ้นความรับผิดได้ เป็น
คดีที่ผู้รับประกันภัย ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระท าผิด 
ให้รับผิด 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 878/2544 บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 880 เป็นการห้ามมิให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
เรียกค่าทดแทนต่อบุคคลภายนอก ในเมื่อตนได้รับค่าทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เพื่อมิให้บุคคลภำยนอกที่ท ำ
ควำมเสียหำยขึ้น หลุดพ้นจำกควำมรับผิดไปลอยๆ กฎหมายจึงบัญญัติให้สิทธิของผู้เอำประกันภัยที่จะเรียกร้องเอำ
จำกบุคคลภำยนอกนั้น ตกไปเป็นของผู้รับประกันภัย โดยวิธีกำรที่เรียกว่ำรับช่วงสิทธิ โดยสิทธิของผู้เอาประกันภัย 
อันมีต่อผู้ท าความเสียหายนั้น อาจเป็นสิทธิเรียกร้องฐานละเมิด หรืออาจเป็นสิทธิตามสัญญาก็ได้ และผู้รับประกันภัย
จะรับช่วงสิทธิ ก็ต่อเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว  
  ทรัพย์สินของบริษัท อ. สูญหายไป เนื่องจากการโจรกรรม และจ าเลยต้องรับผิดต่อบริษัท อ. ตามสัญญา
บริการรักษาความปลอดภัยที่ท าไว้ เมื่อทรัพย์สินที่สูญหายดังกล่าว บริษัท อ. ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ และโจทก์ได้
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท อ. ไปแล้ว โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัท อ. เรียกร้องเอาจากจ าเลย ตามสัญญา
บรกิารรักษาความปลอดภัยได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 แม้จ าเลยจะมิใช่ผู้ท าละเมิดโดยตรงก็ตาม 
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  9)  ถ้าผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่
กรณี ก็จะต้องไม่รับช่วงสิทธิจนส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว ในส่วนที่ตนยังขาดอยู่ได้  
 10)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งจากผู้รับ
ประกันภัย และบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว รวมกันแล้วเกินกว่าความเสียหายแท้จริงที่ตนได้รับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.22 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่จ าต้องรับผิดเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดเป็นจ าเลย ให้ต้องรับผิดอีก ทั้งที่ตนได้รับ
การชดใช้จากผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1269/2551 โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยทั้งสองกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ท าให้รถยนต์
ของโจทก์เสียหาย ต้องน ารถยนต์ไปซ่อมที่อู่บริษัท ท. และช าระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว ขณะยื่นฟ้องคดีนี้ จ าเลยทั้งสอง
ยังมิได้ช าระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว และยังมิได้ช าระค่าเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงมีอ านาจ
ฟ้อง แต่ข้อเท็จจริงตามทางน าสืบของโจทก์ ได้ความว่า วันที่ 11 เมษายน 2545 บริษัท พ. ได้ช าระค่าซ่อมรถยนต์ของ
โจทก์ให้แก่บริษัท ท. จ านวน 654,568.68 บาท ถือว่าโจทก์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจ านวนเงินค่าซ่อมเต็ม
จ านวนตามที่เสียหายแล้วจากบริษัท พ. ย่อมท าให้บริษัท พ. เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยโดยผลของกฎหมาย 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง การที่จะบังคับให้จ าเลยทั้งสองช าระค่าซ่อมแก่โจทก์ตามค าขอท้ายฟ้องอีก จะมี
ผลท ำให้โจทก์ได้รับค่ำสินไหมทดแทนเกินกว่ำควำมเสียหำยที่โจทก์ได้รับจริง  จึงไม่อำจบังคับให้ได้ ส่วนการที่
บริษัท พ. ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ จะใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยทั้งสองได้หรือไม่  เป็นเรื่องที่บริษัท
ดังกล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป หาท าให้โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้บังคับจ าเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าความ
เสียหายที่โจทก์ได้รับไม่ 
 
 จากหลักกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน หากสิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยมี
ความบกพร่อง หรือตามสิทธิที่จะไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดมีข้อจ ากัดอย่างไร ผู้รับประกันภัยก็พลอย
ได้รับสิทธิเช่นนั้นด้วย เป็นต้นว่า  
  (1)  ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เวลาท าสัญญาประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยยอมผูกพัน
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไป ทั้งที่ไม่จ าต้องผูกพันตามกฎหมาย จึงไม่อาจ
รับช่วงสิทธิได้  
 
  ตัวอย่างที่ 2.23 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยบกพร่อง รับช่วงสิทธิไม่ได้  เป็นคดีที่ผู้รับ
ประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียในเวลาที่เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ า เลย 
บุคคลภายนอกผู้กระท าผิดให้รับผิดไม่ได้ 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 864/2538 จ. ท าสัญญา เช่าซื้อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ หลังจากท า
สัญญาประกันภัย ถือได้ว่า จ. ผู้เอำประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ ขณะที่โจทก์รับประกันภัย 
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ดังนั้น สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์ และ จ. จึงไม่ผูกพันคู่สัญญำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
863 แม้โจทก์จะได้ชดใช้ค่าเสียหายแทน จ. ก็ไม่ได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้อง  
 
 (2)  ผู้เอาประกันภัยไปตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความสละสิทธิเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทนโดย
สิ้นเชิงจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมิอาจรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องจาก
บุคคลภายนอกได้อีก แต่ถ้าเป็นการสละสิทธิเรียกร้องบางส่วน หรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่มีผลบังคับได้ 
เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยยังรับช่วงสิทธิได้ในส่วนที่มิได้สละสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีดังกล่าว 
 
 ตัวอย่างที่ 2.24 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคล  
ภายนอกผู้กระท าผิด ผู้รับประกันภัยเป็นโจทก์ไปฟ้องเรียกร้องจ าเลย บุคคลภายนอกผู้กระท าผิด ให้รับผิดไม่ได้ 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 10008/2558 จ าเลยที่ 1 ผู้เยาว์บุตรจ าเลยที่ 2 ที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
รถยนต์ที่ อ. ขับซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนท าบันทึกตาม
รายงานประจ าวันเก่ียวกับคดีว่า อ. ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 แต่อย่างใด โดยคู่กรณีลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐาน จึงเป็นกำรระงับข้อพิพำทให้เสร็จไป มีลักษณะเป็นสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำม ป.พ.พ. มำตรำ 
850 เป็นผลให้ อ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 ได้อีก ที่โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้ อ. เป็นการปฏิบัติตาม 
ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ได้จ ากัดสิทธิ์ อ. หรือผู้เสียหายที่จะท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์  โจทก์จึงไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
เนื่องจากมูลหนี้ละเมิดระงับไป 
 
 (3)  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องภายในก าหนดอายุความเท่าใด ผู้รับประกันภัยซึ่งเข้าไปรับช่วงสิทธิก็จ าต้อง
ตกอยู่ภายในก าหนดอายุความนั้นเช่นเดียวกัน เช่น คดีความผิดละเมิด อายุความฟ้องร้องหนึ่งปี คดีความผิดของ  
เจ้าส านักโรงแรม อายุความฟ้องร้อง 6 เดือน เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างที่ 2.25 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อจ ากัดอายุความการรับช่วงสิทธิ เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย  
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย บุคคลภายนอกผู้กระท าผิด ให้รับผิดไม่ได้ หาก
หมดอายุความแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 15977/2557 สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่เสียหาย ที่ได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์และอยู่ในฐานะผู้เข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ในมูลหนี้ต่อ
บุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 ประกอบ 226 วรรคหนึ่งนั้น ในการนับอายุความของโจทก์ดังกล่าว ต้องนับ
ตามสิทธิของผู้เอาประกันภัย คดีนี้เมื่อสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด 
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยที่เข้ำรับ
ช่วงสิทธิ ก็ย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้เอำประกันภัย คือ ต้องฟ้องภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เอำประกันภัย หรือ
ตัวแทนของผู้เอำประกันได้รู้ถึงกำรละเมิด และรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวเช่นกัน หาใช่นับอายุ
ความ ตั้งแต่วันที่โจทก์รู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่  เมื่อได้ความว่า ผู้ขับรถคันที่โจทก์รับประกัน ซึ่งถือเป็น
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  9)  ถ้าผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงบางส่วนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่
กรณี ก็จะต้องไม่รับช่วงสิทธิจนส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว ในส่วนที่ตนยังขาดอยู่ได้  
 10)  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ไม่สามารถไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งจากผู้รับ
ประกันภัย และบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดดังกล่าว รวมกันแล้วเกินกว่าความเสียหายแท้จริงที่ตนได้รับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.22 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง บุคคลภายนอกไม่จ าต้องรับผิดเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดเป็นจ าเลย ให้ต้องรับผิดอีก ทั้งที่ตนได้รับ
การชดใช้จากผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1269/2551 โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยทั้งสองกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ท าให้รถยนต์
ของโจทก์เสียหาย ต้องน ารถยนต์ไปซ่อมที่อู่บริษัท ท. และช าระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว ขณะยื่นฟ้องคดีนี้ จ าเลยทั้งสอง
ยังมิได้ช าระค่าซ่อมแก่บริษัทดังกล่าว และยังมิได้ช าระค่าเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงมีอ านาจ
ฟ้อง แต่ข้อเท็จจริงตามทางน าสืบของโจทก์ ได้ความว่า วันที่ 11 เมษายน 2545 บริษัท พ. ได้ช าระค่าซ่อมรถยนต์ของ
โจทก์ให้แก่บริษัท ท. จ านวน 654,568.68 บาท ถือว่าโจทก์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจ านวนเงินค่าซ่อมเต็ม
จ านวนตามที่เสียหายแล้วจากบริษัท พ. ย่อมท าให้บริษัท พ. เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยโดยผลของกฎหมาย 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง การที่จะบังคับให้จ าเลยทั้งสองช าระค่าซ่อมแก่โจทก์ตามค าขอท้ายฟ้องอีก จะมี
ผลท ำให้โจทก์ได้รับค่ำสินไหมทดแทนเกินกว่ำควำมเสียหำยที่โจทก์ได้รับจริง  จึงไม่อำจบังคับให้ได้ ส่วนการที่
บริษัท พ. ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ จะใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยทั้งสองได้หรือไม่  เป็นเรื่องที่บริษัท
ดังกล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป หาท าให้โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้บังคับจ าเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าความ
เสียหายที่โจทก์ได้รับไม่ 
 
 จากหลักกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน หากสิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยมี
ความบกพร่อง หรือตามสิทธิที่จะไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดมีข้อจ ากัดอย่างไร ผู้รับประกันภัยก็พลอย
ได้รับสิทธิเช่นนั้นด้วย เป็นต้นว่า  
  (1)  ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เวลาท าสัญญาประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยยอมผูกพัน
ด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไป ทั้งที่ไม่จ าต้องผูกพันตามกฎหมาย จึงไม่อาจ
รับช่วงสิทธิได้  
 
  ตัวอย่างที่ 2.23 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง สัญญาประกันภัยบกพร่อง รับช่วงสิทธิไม่ได้  เป็นคดีที่ผู้รับ
ประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียในเวลาที่เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ า เลย 
บุคคลภายนอกผู้กระท าผิดให้รับผิดไม่ได้ 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 864/2538 จ. ท าสัญญา เช่าซื้อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ หลังจากท า
สัญญาประกันภัย ถือได้ว่า จ. ผู้เอำประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ ขณะที่โจทก์รับประกันภัย 
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ดังนั้น สัญญำประกันภัยระหว่ำงโจทก์ และ จ. จึงไม่ผูกพันคู่สัญญำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
863 แม้โจทก์จะได้ชดใช้ค่าเสียหายแทน จ. ก็ไม่ได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้อง  
 
 (2)  ผู้เอาประกันภัยไปตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความสละสิทธิเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทนโดย
สิ้นเชิงจากบุคคลภายนอกผู้กระท าผิดแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมิอาจรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องจาก
บุคคลภายนอกได้อีก แต่ถ้าเป็นการสละสิทธิเรียกร้องบางส่วน หรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่มีผลบังคับได้ 
เช่นนี้ ผู้รับประกันภัยยังรับช่วงสิทธิได้ในส่วนที่มิได้สละสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีดังกล่าว 
 
 ตัวอย่างที่ 2.24 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคล  
ภายนอกผู้กระท าผิด ผู้รับประกันภัยเป็นโจทก์ไปฟ้องเรียกร้องจ าเลย บุคคลภายนอกผู้กระท าผิด ให้รับผิดไม่ได้ 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 10008/2558 จ าเลยที่ 1 ผู้เยาว์บุตรจ าเลยที่ 2 ที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
รถยนต์ที่ อ. ขับซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย พนักงานสอบสวนท าบันทึกตาม
รายงานประจ าวันเก่ียวกับคดีว่า อ. ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 แต่อย่างใด โดยคู่กรณีลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐาน จึงเป็นกำรระงับข้อพิพำทให้เสร็จไป มีลักษณะเป็นสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำม ป.พ.พ. มำตรำ 
850 เป็นผลให้ อ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยที่ 1 ได้อีก ที่โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้ อ. เป็นการปฏิบัติตาม 
ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ข้อสัญญาในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ได้จ ากัดสิทธิ์ อ. หรือผู้เสียหายที่จะท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์  โจทก์จึงไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย
เนื่องจากมูลหนี้ละเมิดระงับไป 
 
 (3)  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องภายในก าหนดอายุความเท่าใด ผู้รับประกันภัยซึ่งเข้าไปรับช่วงสิทธิก็จ าต้อง
ตกอยู่ภายในก าหนดอายุความนั้นเช่นเดียวกัน เช่น คดีความผิดละเมิด อายุความฟ้องร้องหนึ่งปี คดีความผิดของ  
เจ้าส านักโรงแรม อายุความฟ้องร้อง 6 เดือน เป็นต้น 
 
 ตัวอย่างที่ 2.25 ค าพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง ข้อจ ากัดอายุความการรับช่วงสิทธิ เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย  
ซึ่งรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย บุคคลภายนอกผู้กระท าผิด ให้รับผิดไม่ได้ หาก
หมดอายุความแล้ว 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 15977/2557 สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่เสียหาย ที่ได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์และอยู่ในฐานะผู้เข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ในมูลหนี้ต่อ
บุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 ประกอบ 226 วรรคหนึ่งนั้น ในการนับอายุความของโจทก์ดังกล่าว ต้องนับ
ตามสิทธิของผู้เอาประกันภัย คดีนี้เมื่อสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะฟ้องมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด 
และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง โจทก์ในฐำนะผู้รับประกันภัยที่เข้ำรับ
ช่วงสิทธิ ก็ย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้เอำประกันภัย คือ ต้องฟ้องภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เอำประกันภัย หรือ
ตัวแทนของผู้เอำประกันได้รู้ถึงกำรละเมิด และรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวเช่นกัน หาใช่นับอายุ
ความ ตั้งแต่วันที่โจทก์รู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่  เมื่อได้ความว่า ผู้ขับรถคันที่โจทก์รับประกัน ซึ่งถือเป็น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ตัวผู้ขับรถยนต์อีกฝ่ายว่าเป็นผู้ใด ในวันที่  3 เมษายน 2546 ซึ่งเป็นวันที่พนักงาน
สอบสวนนัดผู้ขับรถของผู้เอาประกันมาตกลงกับจ าเลยที่ 1 และเป็นวันที่ผู้ขับรถของผู้เอาประกันภัยพบกับพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของโจทก์เป็นคร้ังแรก ฉะนั้น เม่ือโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 8 ธันวาคม 2548 จึงเกินกว่า 1 ปี เมื่อนับแต่
วันที่ 3 เมษายน 2546 ดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.5  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เป็นหลักการอีกข้อหนึ่งที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง และมีผลใช้
บังคับเฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ  
2) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  ค าว่า “การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contribution)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราช-
บัณฑิตยสภา (2560, น. 72) เรียกว่า “การร่วมชดใช้ (Contribution)” นั้น หมายถึง “หลักการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป รับประกันภัยเพื่อคุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน วินาศภัย
เดียวกันและเพื่อส่วนได้เสียเดียวกัน ผู้รับประกันภัยเหล่านี้จะแบ่งความรับผิด หรือจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน
ที่ตนได้รับความเสี่ยงภัยไว้”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี้ไว้ในมาตรา 870 และมาตรา 871 ดังนี้  
“มาตรา 870 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน 

และจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยกันทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนที่วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่า
สินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจ านวนวินาศจริงตามส่วนมากน้อย
ที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
 อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ท าพร้อมกัน 
 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นล าดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรก
จะต้องรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าและจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจ านวนวินาศภัยไซร้ 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ” 
  “มาตรา 871 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้น พร้อมกันก็ดี หรือสืบเนื่องเป็นล าดับกันก็ดี 
ท่านว่าการที่ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหนึ่งนั้น ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย
รายอ่ืนๆ” 
  ในทางปฏิบัติ จะเรียกกรณีดังกล่าวนี้ว่า “การประกันภัยซ้ าซ้อน (Double Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์
ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 90) ให้ความหมายว่า “การประกันภัยไว้เกินกว่ามูลค่าที่สามารถจะเอา
ประกันภัยได้ ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยน าเอาวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันไปท าสัญญาประกันภัยซ้ ามากกว่า 1 ฉบับ 
เพื่อส่วนได้เสียเดียวกันโดยที่กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับให้ความคุ้มครองจากความเสียหายจากภัยเดียวกันได้ และ  
ท าให้จ านวนเงินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวรวมกันเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัย ทั้งนี้  
ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริง”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ตัวผู้ขับรถยนต์อีกฝ่ายว่าเป็นผู้ใด ในวันที่  3 เมษายน 2546 ซึ่งเป็นวันที่พนักงาน
สอบสวนนัดผู้ขับรถของผู้เอาประกันมาตกลงกับจ าเลยที่ 1 และเป็นวันที่ผู้ขับรถของผู้เอาประกันภัยพบกับพนักงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุของโจทก์เป็นคร้ังแรก ฉะนั้น เม่ือโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 8 ธันวาคม 2548 จึงเกินกว่า 1 ปี เมื่อนับแต่
วันที่ 3 เมษายน 2546 ดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 2.5  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 เป็นหลักการอีกข้อหนึ่งที่สนับสนุนหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายเป็นจริง และมีผลใช้
บังคับเฉพาะกับการประกันวินาศภัยเท่านั้น ประกอบด้วย 1) ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และ  
2) หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
1. ความหมายของการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  ค าว่า “การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Contribution)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราช-
บัณฑิตยสภา (2560, น. 72) เรียกว่า “การร่วมชดใช้ (Contribution)” นั้น หมายถึง “หลักการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป รับประกันภัยเพื่อคุ้มครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน วินาศภัย
เดียวกันและเพื่อส่วนได้เสียเดียวกัน ผู้รับประกันภัยเหล่านี้จะแบ่งความรับผิด หรือจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน
ที่ตนได้รับความเสี่ยงภัยไว้”  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเร่ืองนี้ไว้ในมาตรา 870 และมาตรา 871 ดังนี้  
“มาตรา 870 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นพร้อมกัน เพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน 

และจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยกันทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนที่วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่า
สินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจ านวนวินาศจริงตามส่วนมากน้อย
ที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
 อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ท าพร้อมกัน 
 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองราย หรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นล าดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรก
จะต้องรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าและจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจ านวนวินาศภัยไซร้ 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ” 
  “มาตรา 871 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้น พร้อมกันก็ดี หรือสืบเนื่องเป็นล าดับกันก็ดี 
ท่านว่าการที่ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหนึ่งนั้น ไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย
รายอ่ืนๆ” 
  ในทางปฏิบัติ จะเรียกกรณีดังกล่าวนี้ว่า “การประกันภัยซ้ าซ้อน (Double Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์
ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 90) ให้ความหมายว่า “การประกันภัยไว้เกินกว่ามูลค่าที่สามารถจะเอา
ประกันภัยได้ ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยน าเอาวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกันไปท าสัญญาประกันภัยซ้ ามากกว่า 1 ฉบับ 
เพื่อส่วนได้เสียเดียวกันโดยที่กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับให้ความคุ้มครองจากความเสียหายจากภัยเดียวกันได้ และ  
ท าให้จ านวนเงินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวรวมกันเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัย ทั้งนี้  
ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริง”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   81 2/28/2563 BE   9:10 PM
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
  การประกันภัยหลายรายที่จะก่อให้เกิดการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขึ้นมาได้ จะต้องประกอบด้วยหลักการ
ที่ส าคัญ 10 ประการ คือ  
  2.1  ต้องมีสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป จะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 
เช่น กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินระหว่างกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิด
ตามกฎหมายระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกกับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  2.2  ต้องมีผู้รับประกันภัยหลายรายด้วย หากท าประกันภัยหลายฉบับกับผู้รับประกันภัยรายเดียวกัน ไม่เข้าข่ายนี้ 
เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัยแต่ละคน” 
  2.3  สัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ต้องมีผลบังคับอยู่ในเวลาที่ เกิดความเสียหาย โดย
ไม่ค านึงว่าจะต้องมีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือต่างกันเป็นล าดับ  
 
 ตัวอย่างที่ 2.26 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
  ผู้รับประกันภัยรายแรก คุ้มครองวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
  ผู้รับประกันภัยรายที่สอง คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 
  วันที่เสียหาย ต้องอยู่ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

           1/1/60                                                                             1/1/61 
        
                                                              ช่วงระยะเวลาซ้ าซ้อน 
                                        
 

                                 1/4/60                                                                               1/4/61 
                      

  ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง คุ้มครองระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 2.4  วัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเสียหาย ต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ทุกฉบับ เช่น เป็นอาคารเดียวกัน สต็อกเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน หรือกระทั่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกัน เป็นต้น  
  2.5  ภัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ในสัญญาประกันภัย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมเหมือนกัน หรือความประมาทเลินเล่ออย่างเดียวกัน 
เป็นต้น 
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  2.6  จ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ให้ความคุ้มครองอยู่รวมกันแล้วทุกฉบับ
ต้องเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้น  
 
 ตัวอย่างที่ 2.27 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
  
 2.7  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเดียวกัน หรือการประกันภัยพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง
มาร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ตนเองได้รับเอาไว้  
  
 ตัวอย่างที่ 2.28 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                    10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                         500,000  บาท  

 
 
  ค าว่าร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนมากน้อยที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายรับประกันภัยไว้นั้น มิได้มีการ
ก าหนดค านิยามเอาไว้ ในทางปฏิบัติจะท าได้ 2 วิธี10 คือ 

1)  วิธีตำมส่วนจ ำนวนเงินเอำประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method or Maximum 
Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยแบ่งตามสัดส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัยแต่ละราย ใช้ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินนั้นมิได้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเฉลี่ย
ค่าเสียหาย (Condition of Averge) เมื่อมีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง 
 
 
 
 
 

10 Contribution by John Ball (a technical paper published by the CILA) 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
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 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 
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ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-35 
 

 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-35 
 

 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 

��2_edit NT_312page.indd   84 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

2-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-35 
 

 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 

จ านวนเงินเอาประกันภัยแตล่ะราย     
                จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกราย    

 
 
 ตัวอย่างที่ 2.29 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

                                            10,000,000    
                                                                 25,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 25,000,000              
 
 

2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สินที่มีการท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้
กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
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จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  วิธีค ำนวณควำมรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method) เป็นการร่วมชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในลักษณะเฉลี่ยจากความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอิสระแยกจากกัน 
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กรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นแต่ละฉบับมีอิสระในการค านวณความรับผิดของตนที่จะต้องชดใช้ออกมาเสียก่อน แล้วจึง
น าเอาจ านวนเงินที่ได้นั้นมาค านวณหาสัดส่วนความรับผิดของแต่ละรายเทียบกับจ านวนเงินรวมของความรับผิดนั้นเอง  

ส่วนกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกได้ก าหนดเงื่อนไขให้เฉลี่ย
จากความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ดังในข้อ 10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด ภายใต้หมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก าหนดทั่วไปซึ่งระบุว่า 

“หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอ่ืนซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่าง
เดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วน
ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
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ของบริษัทส าหรับจ านวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” 
  
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้   

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้ 
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 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 
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 ตัวอย่างที่ 2.30 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                  10,000,000 บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000 บาท 
มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย                                              20,000,000 บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                        500,000 บาท  

 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนเงินรวมความรับผิดของผู้เอาประกันภัยทุกราย  

 

 
สูตรการค านวณความรับผดิโดยเอกเทศ 

   จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละราย     
            มูลค่าที่แท้จริง ณ วันท่ีเกิดความเสียหาย    

 
 

                                            10,000,000    
                                                                 20,000,000              
 
 

 
                                            15,000,000    

                                                                 20,000,000              
 
 

จ านวนเงินรวมความรับผดิของผู้รบัประกันภยัทุกราย 
                                         250,000 + 375,000   =   625,000 บาท      

 
 

 
 
 
 
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   250,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกรับผิด 

 500,000   =   375,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องรับผดิ 
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

2-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องร่วมชดใช้ 
 
 

สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน 
   จ านวนเงินความรับผดิแตล่ะราย     

                  จ านวนเงินรวมความรับผดิทุกราย    
 
 

                                              250,000    
                                                                   625,000              
 
 

 
                                               375,000    

                                                                    625,000              
 
 
 
  2.8  กรณีที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต่างกันเป็นล าดับ ผู้รับประกันภัยล าดับแรกต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้หมดเสียก่อน แต่ถ้ายังขาดเหลืออยู่ ก็ให้ผู้รับประกันภัยรายถัดไปชดใช้ไปเช่นนี้ จนกว่าจะเต็มตามความ
เสียหายที่แท้จริง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.31 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
ผู้รับประกันภยัรายแรก มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                 10,000,000  บาท                   
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง มีจ านวนเงินเอาประกันภัย                                15,000,000  บาท 
ความเสยีหายที่แท้จริง                                                                500,000  บาท  

 
 

ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้คนเดยีว                                        500,000  บาท 

 
  
 
 

   ความเสียหายที่แท้จริง 

 500,000   =   200,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายแรกชดใช้    

 500,000   =   300,000 บาท      ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้   
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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 ตัวอย่างที่ 2.32 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรก ชดใช้                                                           10,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่อง ชดใช้                                                           5,000,000  บาท 

 
  
  2.9  ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้ว 
ไม่เกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง 
  2.10  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี สละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยรายใด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันดังกล่าวของผู้รับประกันภัยรายอ่ืนๆ แต่ประการใด เนื่องจากมิใช่
เป็นการร่วมรับผิดทดแทนกัน  
  
 ตัวอย่างที่ 2.33 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน 
 

 
สมมติ ความเสียหายที่แท้จริง                                                           15,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภยัรายแรกได้รับการสละสิทธิจากผู้เอาประกันภัยชดใช้                            0  บาท 
ผู้รับประกันภยัรายทีส่องชดใช้                                                            5,000,000  บาท 

 
 
 ปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายต้อง  
เข้ามาร่วมรับผิดตามสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละราย โดยไม่ค านึงถึงล าดับก่อนหลังดังที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพื่อมิให้เกิดการเกี่ยงกัน ใครท าก่อนท าหลังเช่นในอดีต หรือบางกรมธรรม์ประกันภัยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไข หรือ
ข้อยกเว้นให้ไปเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นก็มี ซึ่งโดยทั่วไป มักเป็นกรมธรรม์ประกันภัยต่างประเภทกัน ทั้งนี้ 
สามารถกระท าได้ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แต่อย่างใด  
  
 ตัวอย่างที่ 2.34 เรื่อง ก าหนดเป็นเงื่อนไขร่วมเฉลี่ยโดยไม่ค านึงล าดับการรับประกันภัยก่อนหลัง  ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “6.9 กำรประกันภัยซ้ ำซ้อนและกำรร่วมเฉลี่ยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบถึงการประกันภัย ซึ่งได้ท าไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง 
หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นี้ได้มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดย
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บุคคลอื่นใดที่กระท าในนามผู้เอาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏว่าทรัพย์สินรายการเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน 
บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัย ต่อจ านวนเงิน
เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ 
และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  
 ตัวอย่างที่ 2.35 เร่ือง การให้การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองก่อน ดังที่ได้ก าหนดไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง (Contract Works Insurance Policy) ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “8. การประกันภัยนี้จะไม่เข้าไปร่วมรับผิด และจะเพียงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในที่นี้ ถ้า และเท่าที่จะไม่ได้รับ
การชดใช้ภายใต้การประกันภัยอื่นใด” 
  
 ตัวอย่างที่ 2.36 เร่ือง ก าหนดเป็นข้อยกเว้น ส าหรับการซ้ าซ้อนกับการประกันภัยทางทะเล หรือขนส่ง แต่จะ
คุ้มครองเฉพาะส่วนเกินให้ ดังก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ภายใต้หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น 
ดังนี้ 
  “ข. กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
   17. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกินซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว” 
 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริง และหลักการรับช่วงสิทธิที่ไม่ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาก าไรจากการประกันภัย ยิ่งถ้า
เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท าประกันภัยได้หลายกรมธรรม์ประกันภัย ก็ยิ่ง เป็นช่องทางในการแสวงหาก าไร
จากการประกันภัยได้ง่ายขึ้น จึงได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายปิดช่องทางเช่นนี้เอาไว้เสีย  
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เรื่องที่ 2.6  
หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ข้อ 
คือ 1) วัตถุที่ เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) 2) ภัยที่คุ้มครอง (Covered Peril) และ 3) ความ
เสียหาย (Loss) 
  เนื่องด้วยข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะระบุให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยที่คุ้มครองเท่านั้น ในการพิจารณาความคุ้มครองจึงต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง
สามข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ผู้เอาประกันภัยก็จะมิได้รับความคุ้มครอง เพราะแม้จะเกิดภัยที่คุ้มครองแก่วัตถุที่เอา
ประกันภัยก็ตาม บางครั้งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ได้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินระบุคุ้มครองภัย
เนื่องจากน้ า แต่อาคารคอนกรีตที่เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย มิได้รับความเสียหายจากการเปียกน้ าแต่ประการใด  
  ความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์แห่งความเสียหายอาจมิได้มีภัยเกิดขึ้นมาเพียงภัยเดียว อาจมีหลายภัยเข้ามา
เก่ียวข้อง ทั้งที่เป็นภัยที่คุ้มครอง และไม่คุ้มครองก็ได้ ท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ว่า ความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ นี่จึงเป็นที่มาของหลักสาเหตุใกล้ชิด 
  ในเร่ืองนี้จะกล่าวถึงหลักสาเหตุใกล้ชิด ประกอบด้วย 1) ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด และ 2) หลักสาเหตุ
ใกล้ชิด  
 
1. ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด 
  ค าว่า “สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 235) เรียกว่า “เหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หมายถึง “ต้นเหตุโดยตรงหรือต้นเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ผลหรือความเสียหาย โดยไม่มีเหตุอ่ืนเข้ามาแทรกท าให้ขาดตอน ซึ่งหากไม่เกิดเหตุนี้ก็ไม่เกิดผล เช่น ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ หากเกิดไฟไหม้ขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จึงมีการฉีดน้ าเพื่อดับไฟ ผลจาก
การกระท าดังกล่าวท าให้มีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยบางส่วนเปียกน้ า ความเสียหายจากการเปียกน้ าดังกล่าวจึงได้รับ
ความคุ้มครองจากเหตุไฟไหม้ด้วย โดยไฟไหม้ถือเป็นเหตุใกล้ชิดของการที่ทรัพย์สินเปียกน้ า”  
  สาเหตุใกล้ชิด อาจหมายความถึง เหตุแห่งการกระท าที่เป็นจุดเร่ิมต้นจนก่อให้เกิดผลติดตามมาโดยปกติอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนจนท าให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในที่สุด 
  ค าว่า “สาเหตุใกล้ชิด” อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมุ่งเน้นไปถึงระยะทาง หรือระยะเวลาที่ใกล้ชิด 
แต่ในแง่ของกฏหมายเพียงเน้นถึง “ความเป็นธรรมและความยุติธรรม” เท่านั้น ทั้งจะต้องมิใช่เป็นสาเหตุที่ ห่างไกล
เกินไป 
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บุคคลอื่นใดที่กระท าในนามผู้เอาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น ปรากฏว่าทรัพย์สินรายการเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน 
บริษัทจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัย ต่อจ านวนเงิน
เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ 
และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ บริษัทจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อนหรือหลังขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว” 
  
 ตัวอย่างที่ 2.35 เรื่อง การให้การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองก่อน ดังที่ได้ก าหนดไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง (Contract Works Insurance Policy) ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป ดังนี้ 
  “8. การประกันภัยนี้จะไม่เข้าไปร่วมรับผิด และจะเพียงชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในที่นี้ ถ้า และเท่าที่จะไม่ได้รับ
การชดใช้ภายใต้การประกันภัยอื่นใด” 
  
 ตัวอย่างที่ 2.36 เร่ือง ก าหนดเป็นข้อยกเว้น ส าหรับการซ้ าซ้อนกับการประกันภัยทางทะเล หรือขนส่ง แต่จะ
คุ้มครองเฉพาะส่วนเกินให้ ดังก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ภายใต้หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น 
ดังนี้ 
  “ข. กำรประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
   17. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกินซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว” 
 
 หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายเป็นจริง และหลักการรับช่วงสิทธิที่ไม่ประสงค์จะให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาก าไรจากการประกันภัย ยิ่งถ้า
เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท าประกันภัยได้หลายกรมธรรม์ประกันภัย ก็ยิ่ง เป็นช่องทางในการแสวงหาก าไร
จากการประกันภัยได้ง่ายขึ้น จึงได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายปิดช่องทางเช่นนี้เอาไว้เสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันวินาศภยั     2-39 
 

เรื่องที่ 2.6  
หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ข้อ 
คือ 1) วัตถุที่ เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) 2) ภัยที่คุ้มครอง (Covered Peril) และ 3) ความ
เสียหาย (Loss) 
  เนื่องด้วยข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะระบุให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากภัยที่คุ้มครองเท่านั้น ในการพิจารณาความคุ้มครองจึงต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง
สามข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ผู้เอาประกันภัยก็จะมิได้รับความคุ้มครอง เพราะแม้จะเกิดภัยที่คุ้มครองแก่วัตถุที่เอา
ประกันภัยก็ตาม บางครั้งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ได้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินระบุคุ้มครองภัย
เนื่องจากน้ า แต่อาคารคอนกรีตที่เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย มิได้รับความเสียหายจากการเปียกน้ าแต่ประการใด  
  ความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์แห่งความเสียหายอาจมิได้มีภัยเกิดขึ้นมาเพียงภัยเดียว อาจมีหลายภัยเข้ามา
เก่ียวข้อง ทั้งที่เป็นภัยที่คุ้มครอง และไม่คุ้มครองก็ได้ ท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ว่า ความเสียหายที่เกิดแก่วัตถุที่
เอาประกันภัยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ นี่จึงเป็นที่มาของหลักสาเหตุใกล้ชิด 
  ในเร่ืองนี้จะกล่าวถึงหลักสาเหตุใกล้ชิด ประกอบด้วย 1) ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด และ 2) หลักสาเหตุ
ใกล้ชิด  
 
1. ความหมายของสาเหตุใกล้ชิด 
  ค าว่า “สาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หรือตามพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
(2560, น. 235) เรียกว่า “เหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)” หมายถึง “ต้นเหตุโดยตรงหรือต้นเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ผลหรือความเสียหาย โดยไม่มีเหตุอ่ืนเข้ามาแทรกท าให้ขาดตอน ซึ่งหากไม่เกิดเหตุนี้ก็ไม่เกิดผล เช่น ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัยที่คุ้มครองไฟไหม้ หากเกิดไฟไหม้ขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จึงมีการฉีดน้ าเพื่อดับไฟ ผลจาก
การกระท าดังกล่าวท าให้มีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยบางส่วนเปียกน้ า ความเสียหายจากการเปียกน้ าดังกล่าวจึงได้รับ
ความคุ้มครองจากเหตุไฟไหม้ด้วย โดยไฟไหม้ถือเป็นเหตุใกล้ชิดของการที่ทรัพย์สินเปียกน้ า”  
  สาเหตุใกล้ชิด อาจหมายความถึง เหตุแห่งการกระท าที่เป็นจุดเร่ิมต้นจนก่อให้เกิดผลติดตามมาโดยปกติอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนจนท าให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในที่สุด 
  ค าว่า “สาเหตุใกล้ชิด” อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมุ่งเน้นไปถึงระยะทาง หรือระยะเวลาที่ใกล้ชิด 
แต่ในแง่ของกฏหมายเพียงเน้นถึง “ความเป็นธรรมและความยุติธรรม” เท่านั้น ทั้งจะต้องมิใช่เป็นสาเหตุที่ ห่างไกล
เกินไป 
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2. หลักสาเหตุใกล้ชิด  
  หลักการนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีหลักการมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล “เหตุ (Cause)”  
ที่ก่อให้เกิด “ผล (Effect)” ขึ้นมานั้น จะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิด
ที่สุด เพียงหมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น แม้จะมีหลายเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดย 
ไม่ขาดตอน อาจไม่จ าต้องเป็นเหตุแรกสุด เหตุตรงกลาง หรือเหตุท้ายสุดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ  
แต่ต้องเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

หลักสาเหตุใกล้ชิดนี้ ถูกน ามาใช้ในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก หรือ
เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ดังนั้น ค าว่า “เหตุ” กับ “ผล” ข้างต้น 
จะถูกแทนที่ด้วยค าว่า “ภัย (Peril)” และ “เหตุการณ์แห่งความเสียหาย (Loss)” ตามล าดับ ซึ่งแนวทางการพิจารณานั้น 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

2.1  ภัยที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ 
1)  ภัยที่ระบุเอำประกันภัยไว้อย่ำงชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัย  (Insured Peril) เมื่อมีภัยที่

คุ้มครองท าความเสียหายให้แก่วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย 

2)  ภัยที่ระบุยกเว้นไว้อย่ำงชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย  (Excepted Peril) หากมีภัยที่ยกเว้น
เกิดขึ้น ก็เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบให้ 

3)  ภัยที่มิได้ระบุเอำประกันภัย แต่ก็ไม่ได้ระบุยกเว้นเอำไว้ด้วยในกรมธรรม์ประกันภัย (Uninsured 
Peril) เมื่อมิได้ก าหนดให้เป็นภัยที่คุ้มครอง และภัยที่ยกเว้น ก็ตีความได้ว่า ผู้รับประกันภัยมิได้มีเจตนาที่จะให้ความ
คุ้มครองเอาไว้ตามสัญญาประกันภัย 

2.2  ลักษณะของเหตุการณ์แห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก ่ 
1)  เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีภัยเดียวเกิดขึ้น (Single Cause) ส าหรับภัยที่คุ้มครองเท่านั้น จึงจะท าให้ได้รับ

ความคุ้มครอง  
2)  เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีหลำยภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นล ำดับอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ขำดตอน (Chain 

of Events) ในลักษณะของโดมิโน ซึ่งเมื่อผลักให้ตัวแรกล้ม ตัวอื่นๆ ที่เรียงต่อกันนั้น ก็จะล้มลงตามกันทั้งหมด เช่นนี้ 
ให้ถือภัยแรกสุดเป็นสาเหตุใกล้ชิด ดังนั้น ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเป็นภัยแรกสุด แม้จะมีภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุติดตามมา 
เหตุการณ์แห่งความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด เว้นเสียแต่ว่า สามารถแยกแยะความเสียหายที่เกิดจาก  
แต่ละภัยดังกล่าวออกมาได้อย่างชัดเจน เฉพาะความเสียหายจากภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุเท่านั้น จึงจะมิได้รับ
ความคุ้มครอง  

3)  เป็นเหตุกำรณ์ที่มีภัยเดียว หรือหลำยภัยเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แล้วมีภัยอิสระอื่นเข้ำมำสอดแทรก 
(Intervening Causes) ถ้าภัยอิสระอ่ืนที่มาสอดแทรกล าดับของเหตุการณ์ชุดแรกที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นโดย 
ไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) ก็ให้ถือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ได้ตามปกติ แต่ถ้าภัยอิสระอ่ืนนั้นก่อให้เกิด
ผลกระทบเบี่ยงเบนไปจากเดิมจนขาดตอน (Broken Chain of Events) เกิดเป็นเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมา ให้ถือภัยอิสระอ่ืน
ที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็น “เหตุสอดแทรกแทนที่เหนือกว่า (Superseding Causes)” เป็นสาเหตุใกล้ชิด ดังนั้น  
ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่คุ้มครอง และล าดับเหตุการณ์ไม่ขาดตอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 
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แต่ถ้าภัยอิสระอ่ืนที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ส่งผลกระทบท าให้ขาดตอนดังกล่าว และเป็นภัยที่ยกเว้นด้วย ก็จะมีผล  
ท าให้มิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

4)  เป็นเหตุกำรณ์ที่มีสำเหตุพ้องกันจำกหลำยภัย (Concurrent Causes) ให้ถือว่า ภัยที่ยกเว้น 
มีน้ าหนักมากที่สุด ตามมาด้วยภัยที่คุ้มครอง และภัยที่มิได้ระบุตามล าดับ ฉะนั้น ถ้าภัยที่ยกเว้นจับคู่กับภัยอ่ืน จะมิได้รับ
ความคุ้มครอง หากภัยที่คุ้มครองจับคู่กับภัยที่มิได้ระบุ ก็จะได้รับความคุ้มครอง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.37 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความเสียหายโดยตรงจากภัยที่ยกเว้น เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 598/2537 กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จ าเลยจะต้องรับผิดในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้  (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) 
หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น  แต่ส าหรับกรณี
วินาศภัยที่เกิดจากการระเบิด มีข้อยกเว้น เหตุแห่งกำรสูญเสียและกำรเสียหำยซึ่งไม่รวมอยู่ในกำรประกันภัย คือ 
กำรระเบิดทุกชนิด (ไม่ว่ำกำรระเบิดจะเกิดจำกเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตำม)  เว้นแต่ส่วนที่ระบุในสัญญาว่าให้คุ้มครอง
เงื่อนไขที่เป็นที่ยกเว้นที่จ าเลยไม่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายจากการระเบิด จึงมีความหมายถึง
การระเบิดที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้ก าลังท างาน 
ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกท าให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระทบกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับ  
ผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้ง แล้วลุกเป็นไฟลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน  ท าให้มีกำรเผำไหม้ภำยใน 
ถังรองรับไซโคลน เกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้สินค้ำแป้งข้ำวจ้ำวและเครื่องจักรที่โจทก์เอำประกันภัยไว้
สูญเสียหรือเสียหำย ควำมสูญเสียหรือเสียหำยจึงมีสำเหตุโดยตรงมำจำกกำรระเบิดในถังรองรับไซโคลน การสูญเสีย
หรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจ าเลยจึงไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมสัญญำประกันภัย เพราะ
ได้รับการยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์  
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2. หลักสาเหตุใกล้ชิด  
  หลักการนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีหลักการมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล “เหตุ (Cause)”  
ที่ก่อให้เกิด “ผล (Effect)” ขึ้นมานั้น จะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่มิใช่หมายความถึงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิด
ที่สุด เพียงหมายถึง ซึ่งก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเท่านั้น แม้จะมีหลายเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดย 
ไม่ขาดตอน อาจไม่จ าต้องเป็นเหตุแรกสุด เหตุตรงกลาง หรือเหตุท้ายสุดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ  
แต่ต้องเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลโดยตรงมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

หลักสาเหตุใกล้ชิดนี้ ถูกน ามาใช้ในการประกันภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก หรือ
เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ดังนั้น ค าว่า “เหตุ” กับ “ผล” ข้างต้น 
จะถูกแทนที่ด้วยค าว่า “ภัย (Peril)” และ “เหตุการณ์แห่งความเสียหาย (Loss)” ตามล าดับ ซึ่งแนวทางการพิจารณานั้น 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

2.1  ภัยที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ 
1)  ภัยที่ระบุเอำประกันภัยไว้อย่ำงชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัย  (Insured Peril) เมื่อมีภัยที่

คุ้มครองท าความเสียหายให้แก่วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย 

2)  ภัยที่ระบุยกเว้นไว้อย่ำงชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย  (Excepted Peril) หากมีภัยที่ยกเว้น
เกิดขึ้น ก็เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบให้ 

3)  ภัยที่มิได้ระบุเอำประกันภัย แต่ก็ไม่ได้ระบุยกเว้นเอำไว้ด้วยในกรมธรรม์ประกันภัย (Uninsured 
Peril) เมื่อมิได้ก าหนดให้เป็นภัยที่คุ้มครอง และภัยที่ยกเว้น ก็ตีความได้ว่า ผู้รับประกันภัยมิได้มีเจตนาที่จะให้ความ
คุ้มครองเอาไว้ตามสัญญาประกันภัย 

2.2  ลักษณะของเหตุการณ์แห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก ่ 
1)  เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีภัยเดียวเกิดขึ้น (Single Cause) ส าหรับภัยที่คุ้มครองเท่านั้น จึงจะท าให้ได้รับ

ความคุ้มครอง  
2)  เป็นเหตุกำรณ์ซึ่งมีหลำยภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นล ำดับอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ขำดตอน (Chain 

of Events) ในลักษณะของโดมิโน ซึ่งเมื่อผลักให้ตัวแรกล้ม ตัวอื่นๆ ที่เรียงต่อกันนั้น ก็จะล้มลงตามกันทั้งหมด เช่นนี้ 
ให้ถือภัยแรกสุดเป็นสาเหตุใกล้ชิด ดังนั้น ถ้ามีภัยที่คุ้มครองเป็นภัยแรกสุด แม้จะมีภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุติดตามมา 
เหตุการณ์แห่งความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด เว้นเสียแต่ว่า สามารถแยกแยะความเสียหายที่เกิดจาก  
แต่ละภัยดังกล่าวออกมาได้อย่างชัดเจน เฉพาะความเสียหายจากภัยที่ยกเว้นกับภัยที่มิได้ระบุเท่านั้น จึงจะมิได้รับ
ความคุ้มครอง  

3)  เป็นเหตุกำรณ์ที่มีภัยเดียว หรือหลำยภัยเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แล้วมีภัยอิสระอื่นเข้ำมำสอดแทรก 
(Intervening Causes) ถ้าภัยอิสระอ่ืนที่มาสอดแทรกล าดับของเหตุการณ์ชุดแรกที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นโดย 
ไม่ขาดตอน (Unbroken Chain of Events) ก็ให้ถือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ได้ตามปกติ แต่ถ้าภัยอิสระอ่ืนนั้นก่อให้เกิด
ผลกระทบเบี่ยงเบนไปจากเดิมจนขาดตอน (Broken Chain of Events) เกิดเป็นเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมา ให้ถือภัยอิสระอ่ืน
ที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็น “เหตุสอดแทรกแทนที่เหนือกว่า (Superseding Causes)” เป็นสาเหตุใกล้ชิด ดังนั้น  
ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่คุ้มครอง และล าดับเหตุการณ์ไม่ขาดตอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 
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แต่ถ้าภัยอิสระอ่ืนที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ส่งผลกระทบท าให้ขาดตอนดังกล่าว และเป็นภัยที่ยกเว้นด้วย ก็จะมีผล  
ท าให้มิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

4)  เป็นเหตุกำรณ์ที่มีสำเหตุพ้องกันจำกหลำยภัย (Concurrent Causes) ให้ถือว่า ภัยที่ยกเว้น 
มีน้ าหนักมากที่สุด ตามมาด้วยภัยที่คุ้มครอง และภัยที่มิได้ระบุตามล าดับ ฉะนั้น ถ้าภัยที่ยกเว้นจับคู่กับภัยอ่ืน จะมิได้รับ
ความคุ้มครอง หากภัยที่คุ้มครองจับคู่กับภัยที่มิได้ระบุ ก็จะได้รับความคุ้มครอง  
  
 ตัวอย่างที่ 2.37 ค าพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความเสียหายโดยตรงจากภัยที่ยกเว้น เป็นคดีที่ผู้เอาประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ าเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 598/2537 กรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จ าเลยจะต้องรับผิดในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้  (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) 
หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น  แต่ส าหรับกรณี
วินาศภัยที่เกิดจากการระเบิด มีข้อยกเว้น เหตุแห่งกำรสูญเสียและกำรเสียหำยซึ่งไม่รวมอยู่ในกำรประกันภัย คือ 
กำรระเบิดทุกชนิด (ไม่ว่ำกำรระเบิดจะเกิดจำกเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตำม)  เว้นแต่ส่วนที่ระบุในสัญญาว่าให้คุ้มครอง
เงื่อนไขที่เป็นที่ยกเว้นที่จ าเลยไม่ต้องรับผิดในเหตุแห่งการสูญเสียและการเสียหายจากการระเบิด จึงมีความหมายถึง
การระเบิดที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเครื่องจักรตีแป้งที่เอาประกันภัยไว้ก าลังท างาน 
ชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องเกิดหลุดหรือหักออกท าให้ชิ้นส่วนโลหะดังกล่าวกระทบกันเกิดเป็นประกายไฟลุกติดกับ  
ผงละอองแป้งภายในเครื่องตีแป้ง แล้วลุกเป็นไฟลามไปตามท่อจนถึงถังรองรับไซโคลน  ท าให้มีกำรเผำไหม้ภำยใน 
ถังรองรับไซโคลน เกิดแรงอัดสูงสุดจนระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้สินค้ำแป้งข้ำวจ้ำวและเครื่องจักรที่โจทก์เอำประกันภัยไว้
สูญเสียหรือเสียหำย ควำมสูญเสียหรือเสียหำยจึงมีสำเหตุโดยตรงมำจำกกำรระเบิดในถังรองรับไซโคลน การสูญเสีย
หรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจ าเลยจึงไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมสัญญำประกันภัย เพราะ
ได้รับการยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์  
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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด          นว. 2 
(3 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
3.2 การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
3.3 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
3.4 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
3.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  
3.6 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรม 
3.7 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
3.8 ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

 
แนวคิด 

1.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย คือ ตามภัย
พื้นฐานหลักที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้ง หรือภัยที่มิได้ก าหนดไว้เลย ล้วนจะ
มิได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น เว้นแต่จะเลือกขยายให้คุ้มครองเพิ่มเติมตามภัยอ่ืนที่ก าหนดไว้  

2.  การประกันอัคคีภัยทั่วไปใช้ส าหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงงานผลิต โดยมีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักเพียงสามภัย 
คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  
แต่สามารถเลือกขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้  

3.  การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยเพียงชนิดเดียวเท่านั้น มีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักที่แตกต่างจาก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และได้รวมคุ้มครองถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้ด้วย โดยสามารถเลือก
ขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้ 

4.  การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเฉพาะ 
ตัวสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ไม่รวมทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอา
ประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ 
และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ ซึ่งรวมถึงคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย แต่  
ไม่สามารถขยายภัยอื่นเพิ่มเติมอีกได้ 

5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินนั้น ประกอบด้วย  
1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 2) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม และ 3) กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน  
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6.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ถูกแยก
ออกมาเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ท ากับผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับ
การประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปอีกด้วย กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ประกันภัยการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญา 2) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ หลายชนิด แต่ในที่นี้
จะขอกล่าวถึงเพียง 1) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของ
ลูกจ้าง 

8.  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ เนื่องจากการ
ประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายทางกายภาพ 

  
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัยได้ 
2.  อธิบายการประกันอัคคีภัยทั่วไปได้ 
3.  อธิบายการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยได้ 
4.  อธิบายการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ 
5.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินได้ 
6.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมได้ 
7.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญได้ 
8.  อธิบายความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ 
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บทท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด          นว. 2 
(3 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
3.2 การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
3.3 การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
3.4 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
3.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  
3.6 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรม 
3.7 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
3.8 ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

 
แนวคิด 

1.  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย คือ ตามภัย
พื้นฐานหลักที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้อย่างชัดแจ้ง หรือภัยที่มิได้ก าหนดไว้เลย ล้วนจะ
มิได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น เว้นแต่จะเลือกขยายให้คุ้มครองเพิ่มเติมตามภัยอ่ืนที่ก าหนดไว้  

2.  การประกันอัคคีภัยทั่วไปใช้ส าหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงงานผลิต โดยมีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักเพียงสามภัย 
คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  
แต่สามารถเลือกขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้  

3.  การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยเพียงชนิดเดียวเท่านั้น มีภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักที่แตกต่างจาก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และได้รวมคุ้มครองถึงค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้ด้วย โดยสามารถเลือก
ขยายภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ได้ 

4.  การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเฉพาะ 
ตัวสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ไม่รวมทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอา
ประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ 
และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ ซึ่งรวมถึงคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย แต่  
ไม่สามารถขยายภัยอื่นเพิ่มเติมอีกได้ 

5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินนั้น ประกอบด้วย  
1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 2) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม และ 3) กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน  
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6.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ถูกแยก
ออกมาเป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ท ากับผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับ
การประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปอีกด้วย กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ประกันภัยการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญา 2) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ หลายชนิด แต่ในที่นี้
จะขอกล่าวถึงเพียง 1) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของ
ลูกจ้าง 

8.  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ เนื่องจากการ
ประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสีย หรือ
ความเสียหายทางกายภาพ 

  
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัยได้ 
2.  อธิบายการประกันอัคคีภัยทั่วไปได้ 
3.  อธิบายการประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยได้ 
4.  อธิบายการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ 
5.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินได้ 
6.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมได้ 
7.  อธิบายการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญได้ 
8.  อธิบายความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
   
  
 การประกันอัคคีภัยเป็นประเภทหนึ่งของการประกันภัยทรัพย์สินที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยให้ความคุ้มครองใน
รูปแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” คือ ให้ความคุ้มครองเฉพาะตามภัยที่ระบุคุ้มครองเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้น ในที่นี้จะ
เรียกว่า “ภัยคุ้มครองพื้นฐาน” อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือ
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส าหรับภัยอ่ืนใดนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะได้ระบุยกเว้นเอาไว้อย่างชัดแจ้ง  หรือมิได้ระบุ
เอาไว้เลยจะมิได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่จะได้มีการเลือกขยายภัยอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้เป็นการเสริมเพิ่มเติมด้วยการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมด้วย  
  ในอดีตมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอยู่เพียงแบบเดียว1 ใช้ส าหรับทั้งบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า อาคารส านักงาน 
โรงแรม โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการแยกออกเป็นสองแบบให้เลือก คือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับธุรกิจร้านค้า อาคารส านักงาน โรงแรม โกดัง หรือโรงงาน ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองภัยพื้นฐานเช่นเดิม และ   
2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ ากว่าและได้มีการเพิ่มภัยพื้นฐานขึ้นมาอีกด้วย เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาท าประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองเพิ่มมากข้ึน  
  อนึ่ง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้มีบ้านอยู่อาศัยมาท าประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีก าลังซื้อ
ค่อนข้างน้อยและยังมิอาจเข้าถึงการประกันภัยได้มากนัก ได้มีการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นความคุ้มครองรูปแบบส าเร็จรูป ลดความซับซ้อนของข้อก าหนด
และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้น้อยลง และมีเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้มุ่งหมายกลุ่มนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกันอคัคีภัยฉบับมาตรฐาน 
  ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยฉบับมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ทุกบริษัทประกันภัย สามารถน าเสนอต่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง อันได้แก่  

1.1  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
1.2  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 
1.3  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
1.4  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
 
 
 

1 นอกเหนือจากให้ความคุ้มครองแก่สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยซ่ึงสร้างเสร็จแล้ว ยังรวมถึงซ่ึงอยู่ในระหว่างก่อสร้างได้อีกด้วย ดังระบุไว้
ในภาคผนวกของ ระเบียบวิธีปฏิบัติของสมาคมประกันวินาศภัย ในการใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ปี 2552-2554 หน้า 206-207 
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2. กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐาน 
  ในเนื้อหาของบทนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับมาตรฐานที่ส าคัญ 3 ฉบับเท่านั้น 
กล่าวคือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และ 3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะให้ความคุ้มครองแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถจัดกลุ่มภัยคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ได้ดังนี้  

2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก  
2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป  
2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ  
2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
รายละเอียดมีดังนี้ 

  2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก ซึ่งใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกแบบ อันประกอบด้วย  
   1)  ไฟไหม้ คือ การท าปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็วของวัสดุที่ติดไฟ แล้วปลดปล่อยความร้อนกับ
เปลวเพลิงออกมา หากปราศจากเปลวเพลิงจะไม่ถือว่าได้เกิด “ไฟไหม้ (Fire)” ตามวัตถุประสงค์ของการประกันภัย 
ดังนั้น ภัยไฟไหม้อันจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ข้อ คือ 1) จะต้องมีการลุกไหม้
จริงๆ ของสิ่งที่ไม่ควรจะติดไฟ และ 2) จะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้คาดหวัง 
   ศาลประเทศอังกฤษในคดี Austin v. Drewe, 4 Camp. 360, 171 Eng. Rep. 115 (1816) ได้วาง
แนวทาง และเรียกการเกิดไฟไหม้ดังองค์ประกอบข้างต้นว่า “ไฟที่ไม่เป็นมิตร (Hostile Fire)” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ไฟ
ที่เป็นมิตร (Friendly Fire)” ที่ถูกจุดขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้อยู่ภายในอาณาบริเวณที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
อยู่อาศัย หรือการประกอบธุรกิจ ฉะนั้น ไฟที่เป็นมิตรนี้จึงมิได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังองค์ประกอบพื้นฐานข้างต้น  
ในอันที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ไฟไหม้” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ประการใด 
  2)  ฟ้าผ่า เป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าทางธรรมชาติในบรรยากาศซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมาได้ หากว่าส่งคลื่นไปยังพื้นดินใน 3 ลักษณะความเสียหายด้วยกันคือ การถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Direct Hit) การ
มิได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Near Miss) และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า (A Ground Surge) (Markham, 1995,  
p. 64) 
  3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  เนื่องจากทุกวันนี้ 
นอกเหนือจากการจุดไฟมาท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย มนุษย์ยังหันมาใช้แก๊สเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
แทนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดดังกล่าวจึงถือเป็นภัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถรับเสี่ยงภัยได้เช่นเดียวกับภัยไฟไหม้ 
  2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้นที่ใช้บังคับเพียงภัยระเบิด แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยแล้วใช้บังคับทุกภัย
ในกลุ่มนี้ อันประกอบด้วย 
  1)  ภัยการระเบิด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากสาเหตุการระเบิด  
ซึ่งรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแก๊สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ไฟเผาเชื้อเพลิง หรือจากการระเบิดในท่อแก๊ส หรือท่ออ่ืนๆ  
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เรื่องที่ 3.1  
ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย 
   
  
 การประกันอัคคีภัยเป็นประเภทหนึ่งของการประกันภัยทรัพย์สินที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยให้ความคุ้มครองใน
รูปแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” คือ ให้ความคุ้มครองเฉพาะตามภัยที่ระบุคุ้มครองเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้น ในที่นี้จะ
เรียกว่า “ภัยคุ้มครองพื้นฐาน” อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือ
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส าหรับภัยอ่ืนใดนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะได้ระบุยกเว้นเอาไว้อย่างชัดแจ้ง  หรือมิได้ระบุ
เอาไว้เลยจะมิได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่จะได้มีการเลือกขยายภัยอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้เป็นการเสริมเพิ่มเติมด้วยการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมด้วย  
  ในอดีตมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอยู่เพียงแบบเดียว1 ใช้ส าหรับทั้งบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า อาคารส านักงาน 
โรงแรม โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการแยกออกเป็นสองแบบให้เลือก คือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับธุรกิจร้านค้า อาคารส านักงาน โรงแรม โกดัง หรือโรงงาน ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองภัยพื้นฐานเช่นเดิม และ   
2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ ากว่าและได้มีการเพิ่มภัยพื้นฐานขึ้นมาอีกด้วย เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาท าประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองเพิ่มมากข้ึน  
  อนึ่ง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้มีบ้านอยู่อาศัยมาท าประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีก าลังซื้อ
ค่อนข้างน้อยและยังมิอาจเข้าถึงการประกันภัยได้มากนัก ได้มีการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นความคุ้มครองรูปแบบส าเร็จรูป ลดความซับซ้อนของข้อก าหนด
และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้น้อยลง และมีเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้มุ่งหมายกลุ่มนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกันอคัคีภัยฉบับมาตรฐาน 
  ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยฉบับมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ทุกบริษัทประกันภัย สามารถน าเสนอต่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง อันได้แก่  

1.1  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
1.2  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) 
1.3  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
1.4  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
 
 
 

1 นอกเหนือจากให้ความคุ้มครองแก่สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยซ่ึงสร้างเสร็จแล้ว ยังรวมถึงซ่ึงอยู่ในระหว่างก่อสร้างได้อีกด้วย ดังระบุไว้
ในภาคผนวกของ ระเบียบวิธีปฏิบัติของสมาคมประกันวินาศภัย ในการใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ปี 2552-2554 หน้า 206-207 
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2. กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐาน 
  ในเนื้อหาของบทนี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับมาตรฐานที่ส าคัญ 3 ฉบับเท่านั้น 
กล่าวคือ 1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย และ 3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะให้ความคุ้มครองแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถจัดกลุ่มภัยคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ได้ดังนี้  

2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก  
2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป  
2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ  
2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
รายละเอียดมีดังนี้ 

  2.1  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานหลัก ซึ่งใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกแบบ อันประกอบด้วย  
   1)  ไฟไหม้ คือ การท าปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็วของวัสดุที่ติดไฟ แล้วปลดปล่อยความร้อนกับ
เปลวเพลิงออกมา หากปราศจากเปลวเพลิงจะไม่ถือว่าได้เกิด “ไฟไหม้ (Fire)” ตามวัตถุประสงค์ของการประกันภัย 
ดังนั้น ภัยไฟไหม้อันจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ข้อ คือ 1) จะต้องมีการลุกไหม้
จริงๆ ของสิ่งที่ไม่ควรจะติดไฟ และ 2) จะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้คาดหวัง 
   ศาลประเทศอังกฤษในคดี Austin v. Drewe, 4 Camp. 360, 171 Eng. Rep. 115 (1816) ได้วาง
แนวทาง และเรียกการเกิดไฟไหม้ดังองค์ประกอบข้างต้นว่า “ไฟที่ไม่เป็นมิตร (Hostile Fire)” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ไฟ
ที่เป็นมิตร (Friendly Fire)” ที่ถูกจุดขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้อยู่ภายในอาณาบริเวณที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
อยู่อาศัย หรือการประกอบธุรกิจ ฉะนั้น ไฟที่เป็นมิตรนี้จึงมิได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังองค์ประกอบพื้นฐานข้างต้น  
ในอันที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ “ไฟไหม้” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ประการใด 
  2)  ฟ้าผ่า เป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าทางธรรมชาติในบรรยากาศซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมาได้ หากว่าส่งคลื่นไปยังพื้นดินใน 3 ลักษณะความเสียหายด้วยกันคือ การถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Direct Hit) การ
มิได้ถูกฟ้าผ่าโดยตรง (A Near Miss) และการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฟ้าผ่า (A Ground Surge) (Markham, 1995,  
p. 64) 
  3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  เนื่องจากทุกวันนี้ 
นอกเหนือจากการจุดไฟมาท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย มนุษย์ยังหันมาใช้แก๊สเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
แทนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดดังกล่าวจึงถือเป็นภัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถรับเสี่ยงภัยได้เช่นเดียวกับภัยไฟไหม้ 
  2.2  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไป กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้นที่ใช้บังคับเพียงภัยระเบิด แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยแล้วใช้บังคับทุกภัย
ในกลุ่มนี้ อันประกอบด้วย 
  1)  ภัยการระเบิด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากสาเหตุการระเบิด  
ซึ่งรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแก๊สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ไฟเผาเชื้อเพลิง หรือจากการระเบิดในท่อแก๊ส หรือท่ออ่ืนๆ  
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ที่ใช้เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง โดยไม่คุ้มครองถึงความเสียหายใดๆ ของตัวหม้อน้ า  (Boiler) เครื่องประหยัด
เชื้อเพลิง (Economiser) ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของหม้อน้ า รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure Vessel) อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง  
  2)  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ส าหรับความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้
ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า จะได้รับความคุ้มครองเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมเฉพาะในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับที่อยู่อาศัย หากได้มีการระบุเอาประกันภัยถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างจ าพวกนี้ไว้ เพราะค านิยามว่า 
“ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายความรวมถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ขณะที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะยกเว้นทรัพย์สินจ าพวกนี้ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
เอาไว้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองเสียก่อน  
  3)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย  
เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉี่ ยว ชน และ/หรือหล่นทับโดย
สินค้า หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นด้วย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
นั้นจะต้องมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท า
ในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย 
  4)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยาน ซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 
  5)  ภัยเนื่องจากน  า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า หรือ
ไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่ไหล
ผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง  
ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) 
  2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
  1)  ภัยน  าท่วม ค านิยามว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น
ทางน้ าธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยรวมถึงน้ าท่วม 
อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่มด้วย  
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
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  2)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 
   (1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัด
หรือหอบมา พร้อมกับลมพายุ แล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
   (2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง  
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   (3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากเครื่องพรมน้ า หรือ  
ท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
   3)  ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น  า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความ
รวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  
  ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด 
อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 
   4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปใน
อาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ าจาก
เครื่องพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ 
ที่อยู่อาศัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้น โดยมี 
ผลบังคับในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง และได้รับความเสียหายเฉพาะจากกลุ่มภัยคุ้มครอง
พื้นฐานหลักในข้อที่ 1 ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวงเงินที่ก าหนดไว้ อันเป็นวงเงินเพิ่มเติมจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่มีอยู่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับดังกล่าว 
  อนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส าหรับภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะได้ระบุไว้เป็น
ข้อยกเว้นอย่างชัดแจ้งหรือมิได้ระบุอะไรเอาไว้เลยในกรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้ ล้วนแต่ถือว่าไม่มีผลคุ้มครองแต่อย่างใด 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเลือกซื้อภัยพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถกระท าได้ด้วยการตกลงกับผู้รับประกันภัย  
เว้นแต่ได้ก าหนดให้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้ว อันจะประกอบด้วย 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลมพายุ 3) ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 
7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจาก
การลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)  
13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย) และ 14) ภัยความ
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ที่ใช้เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง โดยไม่คุ้มครองถึงความเสียหายใดๆ ของตัวหม้อน้ า  (Boiler) เครื่องประหยัด
เชื้อเพลิง (Economiser) ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของหม้อน้ า รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure Vessel) อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง  
  2)  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ส าหรับความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้
ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า จะได้รับความคุ้มครองเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมเฉพาะในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
ส าหรับที่อยู่อาศัย หากได้มีการระบุเอาประกันภัยถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างจ าพวกนี้ไว้ เพราะค านิยามว่า 
“ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายความรวมถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย ขณะที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะยกเว้นทรัพย์สินจ าพวกนี้ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
เอาไว้ เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองเสียก่อน  
  3)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย  
เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉี่ ยว ชน และ/หรือหล่นทับโดย
สินค้า หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นด้วย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
นั้นจะต้องมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท า
ในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย 
  4)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยาน ซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 
  5)  ภัยเนื่องจากน  า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า หรือ
ไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เคร่ืองสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่ไหล
ผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง  
ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) 
  2.3  กลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่
อาศัย รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
  1)  ภัยน  าท่วม ค านิยามว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น
ทางน้ าธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยรวมถึงน้ าท่วม 
อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่มด้วย  
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
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  2)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 
   (1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัด
หรือหอบมา พร้อมกับลมพายุ แล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
   (2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง  
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   (3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคาร เนื่องจากเครื่องพรมน้ า หรือ  
ท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 
   ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มี
ผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใน
เต็นท์ก็ตาม 
   3)  ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น  า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความ
รวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  
  ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด 
อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 
   4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปใน
อาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ าจาก
เครื่องพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  2.4  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ 
ที่อยู่อาศัยกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เท่านั้น โดยมี 
ผลบังคับในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง และได้รับความเสียหายเฉพาะจากกลุ่มภัยคุ้มครอง
พื้นฐานหลักในข้อที่ 1 ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวงเงินที่ก าหนดไว้ อันเป็นวงเงินเพิ่มเติมจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่มีอยู่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับดังกล่าว 
  อนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มภัยคุ้มครองพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส าหรับภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะได้ระบุไว้เป็น
ข้อยกเว้นอย่างชัดแจ้งหรือมิได้ระบุอะไรเอาไว้เลยในกรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้ ล้วนแต่ถือว่าไม่มีผลคุ้มครองแต่อย่างใด 
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเลือกซื้อภัยพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถกระท าได้ด้วยการตกลงกับผู้รับประกันภัย  
เว้นแต่ได้ก าหนดให้เป็นภัยคุ้มครองพื้นฐานอยู่แล้ว อันจะประกอบด้วย 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลมพายุ 3) ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 
7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจาก
การลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)  
13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย) และ 14) ภัยความ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) โดยช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ก าหนดไว้  
  ส าหรับสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ละแบบจะได้กล่าวต่อไปในเร่ืองที่ 3.2–3.7 โดยจะอธิบาย
ตามหัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไข 
ที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
  (รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกฉบับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/download -TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-9 
 

เรื่องที่ 3.2  
การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
   
  
 การประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือที่เรียกเป็นทางการว่า “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
ส าหรับสถานประกอบการที่ เป็นธุรกิจ ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ซึ่งมิใช่เป็นที่อยู่อาศัย แต่ถ้ามีการใช้สถานที่
ประกอบการเป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้ถือความเสี่ยงภัยที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น ตึกแถวใช้ทั้งเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยด้วยในอาคารเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยและการค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยจะใช้ร้านค้าเป็นหลักเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกความเสี่ยงภัยจากกันได้อย่างชัดเจน  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายสืบเนื่อง” หมายถึง ความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง และนอกเหนือจาก
ความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ 
  1.4  “อัคคีภัย” หมายถึง ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊ส เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ว่า ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า  
ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ  
 
3. ความคุ้มครอง 
  เนื่องด้วยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับความ
เสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความ
คุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ  
4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
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3-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) โดยช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่ก าหนดไว้  
  ส าหรับสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแต่ละแบบจะได้กล่าวต่อไปในเร่ืองที่ 3.2–3.7 โดยจะอธิบาย
ตามหัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไข 
ที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
  (รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทุกฉบับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/download -TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
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เรื่องที่ 3.2  
การประกันอัคคีภัยทั่วไป 
   
  
 การประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือที่เรียกเป็นทางการว่า “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
ส าหรับสถานประกอบการที่ เป็นธุรกิจ ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ซึ่งมิใช่เป็นที่อยู่อาศัย แต่ถ้ามีการใช้สถานที่
ประกอบการเป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้ถือความเสี่ยงภัยที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น ตึกแถวใช้ทั้งเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยด้วยในอาคารเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงภัยและการค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยจะใช้ร้านค้าเป็นหลักเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกความเสี่ยงภัยจากกันได้อย่างชัดเจน  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตาราง
กรมธรรม์ ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายสืบเนื่อง” หมายถึง ความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง และนอกเหนือจาก
ความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ 
  1.4  “อัคคีภัย” หมายถึง ไฟไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊ส เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ว่า ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า  
ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ  
 
3. ความคุ้มครอง 
  เนื่องด้วยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับความ
เสียหายเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยดังที่ก าหนดไว้เท่านั้น ความ
คุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ  
4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
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3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม
ฐานราก) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้  
  ค าว่า “อัคคีภัย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายทั่วไปว่า “ภัยที่เกิดจากไฟ, 
ไฟไหม้” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนั้นได้ให้ค าจ ากัดความที่มีความหมายที่กว้างขึ้น 
โดยรวมภัยไว้ 3 ชนิด ดังนี้  
   1)  ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสียหายแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (นอกเหนือจากแรงระเบิดของแก๊สใช้
ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามปกติอยู่แล้ว) เนื่องจากจะไป
คุ้มครองอยู่ภายใต้ภัยการระเบิด หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้  

(2)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ภัย
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ  หรือ
การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ ภัยจากการลุกไหม้ 
หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ หรือภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 
แล้วแต่กรณี หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(4)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือ
การท าให้แห้ง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ความคุ้มครอง และได้ระบุเอาไว้อยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  ฟ้าผ่า (ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผา่)  
   3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงความ
เสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว 
  3.3  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย ตามความประสงค์ ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลม
พายุ 3) ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัย
เนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 
9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการ
ระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา หรือลัทธินิยม) และ 13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)  
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   1) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   2) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  การจ่ายเป็นเงิน  
(2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
(3)  การสร้างให้ใหม่หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกิน
กว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่ อมแซมทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิม หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
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3-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวม
ฐานราก) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้  
  ค าว่า “อัคคีภัย” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายทั่วไปว่า “ภัยที่เกิดจากไฟ, 
ไฟไหม้” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยนั้นได้ให้ค าจ ากัดความที่มีความหมายที่กว้างขึ้น 
โดยรวมภัยไว้ 3 ชนิด ดังนี้  
   1)  ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสียหายแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (นอกเหนือจากแรงระเบิดของแก๊สใช้
ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามปกติอยู่แล้ว) เนื่องจากจะไป
คุ้มครองอยู่ภายใต้ภัยการระเบิด หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้  

(2)  ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ภัย
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ  หรือ
การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น เนื่องจากจะไปคุ้มครองอยู่ภายใต้ ภัยจากการลุกไหม้ 
หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ หรือภัยการระอุหรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 
แล้วแต่กรณี หากได้มีการขยายเพิ่มเติมเอาไว้ 

(4)  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือ
การท าให้แห้ง เนื่องจากไม่ประสงค์จะให้ความคุ้มครอง และได้ระบุเอาไว้อยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  ฟ้าผ่า (ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผา่)  
   3)  แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงความ
เสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว 
  3.3  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัย ตามความประสงค์ ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) ภัยน้ าท่วม 2) ภัยลม
พายุ 3) ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ 4) ภัยลูกเห็บ 5) กลุ่มภัยธรรมชาติ 6) ภัย
เนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) 7) ภัยการเฉ่ียว และ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 8) ภัยอากาศยาน 
9) ภัยการระเบิด 10) ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยการระอุหรือการ
ระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 11) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
อาหาร) 12) ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา หรือลัทธินิยม) และ 13) ภัยความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)  
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   1) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

(2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   2) วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  การจ่ายเป็นเงิน  
(2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
(3)  การสร้างให้ใหม่หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิม หรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกิน
กว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่ อมแซมทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิม หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง  
2)  ภัยที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์

ประกันภัยทางทะเลหรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง โดยที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจะชดใช้ให้เพียงส่วนที่เกินกว่า
จ านวนเงิน ซึ่งจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเท่านั้น 

3)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
กฎอัยการศึก เป็นต้น 

4)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 

  4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น  
1)  สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์  
2)  เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี 
3)  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ส าหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท  
4)  ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ 

หรือแม่พิมพ์ 
5)  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเก่ียวกับธุรกิจใดๆ 
6)  วัตถุระเบิด 
7)  ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็ก - 

ทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง หรือได้รับ
กระแสไฟฟ้าเกินก าลังหรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณี
ดังกล่าว 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย 
อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประกันภัยเองในส่วนที่ต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยส าหรับ
ความเสียหายนั้นไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดย
ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นในแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้ 
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
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   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด เว้นแต่การสูญเสียรายได้จากค่าเช่าที่ ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยฉบับนี้ว่าได้รับความคุ้มครอง  
2)  ภัยที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์
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การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระท าของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
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4)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
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ดังกล่าว 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย 
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  5.2  การผิดค ารับรอง เมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อรับรองต่างๆ ที่แนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ แต่เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นมีความเสี่ยงภัย
สูงขึ้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความเสี่ยงภัยที่
สูงขึ้นนั้น 
  5.3  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหาย
ขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการ 
เข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันทีเมื่อ 
  1) การค้าหรือการผลิต ซึ่งด าเนินอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้ในสถานที่ที่เอาประกันภัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
  2) ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจาก
ทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น
ได้มีการพังทลายหรือเคลื่อนไปจากที่เดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใน  
สิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
สาเหตุอื่นซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกการแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเท่านั้น 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น การ

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า การ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.3  
การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
   
  
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยถูกออกแบบส าหรับสถานที่เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยอย่างเดียว
เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้น าสถานที่นั้นไปใช้ประกอบการเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นด้วย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่
ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ละครั้ง และ 
ทุกคร้ัง  
  1.4  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.5  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1)  บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2)  ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
  1.6  “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย 
หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า 
ฯลฯ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้บันทึกการแก้ไขแสดงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเท่านั้น 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น การ

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า การ
ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.3  
การประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย 
   
  
 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยถูกออกแบบส าหรับสถานที่เพื่อใช้ในการอยู่อาศัยอย่างเดียว
เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้น าสถานที่นั้นไปใช้ประกอบการเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นด้วย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่
ได้รับความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ แต่ละครั้ง และ 
ทุกคร้ัง  
  1.4  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.5  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1)  บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2)  ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
  1.6  “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย 
หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 
  ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า 
ฯลฯ  
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว 4) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ 5) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 
และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่
ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยดังต่อไปนี้ อันประกอบด้วย  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป อันได้แก่ 

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่เกิด

จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) 
3)  ระเบิด  
4)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 

เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉ่ียว ชน และ/หรือหล่นทับโดยสินค้า 
หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ แต่ทั้งนี้ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นจะต้องมิใช่เป็นของ 
ผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท าในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน
โดยผู้เอาประกันภัย 

5)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียงหรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 

6)  ภัยเนื่องจากน้้า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า 
หรือไอน้ าจากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่
ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายเดิมของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) 
   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้ว ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
    1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 

(1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร 
ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
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(2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง 
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

(3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากเครื่องพรมน้ า 
หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่
มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

2)  ภัยน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น
หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็นทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือ
เกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิดการท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วม อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคาร 
ที่มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

3) ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ  ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้า
ไปในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ า
จากเคร่ืองพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปเท่านั้น ให้มีการขยาย
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้ 
   1)  หากมีความเสียหายบางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่  

(1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้ รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว 4) ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม และ 5) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 
และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นทั่วไป ข้อที่ว่าด้วยทรัพย์สินที่
ยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย และมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่าใหม่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัยดังต่อไปนี้ อันประกอบด้วย  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป อันได้แก่ 

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุเอาประกันภัยไว้ที่เกิด

จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) 
3)  ระเบิด  
4)  ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 

เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการเฉ่ียว ชน และ/หรือหล่นทับโดยสินค้า 
หรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ แต่ทั้งนี้ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะนั้นจะต้องมิใช่เป็นของ 
ผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระท าในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน
โดยผู้เอาประกันภัย 

5)  ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
และยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียงหรือคลื่นความดันที่มาจาก
อากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ 

6)  ภัยเนื่องจากน้้า อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ า 
หรือไอน้ าจากท่อน้ า ถังน้ า ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ า และรวมถึงน้ าฝนที่
ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายเดิมของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน้ าหรือรางน้ า แต่ไม่รวมถึงการแตกหรือการรั่วไหลจากระบบพรมน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) 
   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้ว ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
    1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายถึง 

(1)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ าในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร 
ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
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(2)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากน้ าฝน น้ าค้างแข็ง 
หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย 
อันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

(3)  ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายในตัวอาคารเนื่องจากเครื่องพรมน้ า 
หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น 

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่
มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

2)  ภัยน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้น
หรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็นทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือ
เกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิดการท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วม อันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคาร 
ที่มีผนังด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่
ภายในเต็นท์ก็ตาม 

3) ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ  ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายถึง น้ าฝน น้ าค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้า
ไปในอาคารตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหาย อันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ า
จากเคร่ืองพรมน้ า หรือท่อน้ าอ่ืนๆ ที่เกิดเสียหายขึ้น เนื่องจากลูกเห็บโดยตรง 
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปเท่านั้น ให้มีการขยาย
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้ 
   1)  หากมีความเสียหายบางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรือ
อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่  

(1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้ รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   2) หากมีความเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เป็นการ
สร้างขึ้นใหม่  
   (1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
  3.4  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตามความประสงค์ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) การขยายจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ 2) ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย) 3) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) และ 4) ภัยการนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
  3.5  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.5.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  ความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม รวมทั้งจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และความเสียหาย
ส่วนแรก โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ (นับตั้งแต่
วันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย) โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   ในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก  
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost 
Valuation) ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
ของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย โดยมิได้มีการน าเอาค่าเสื่อมราคามาค านวณด้วย ตัวอย่างเช่น 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทรัพย์สินนั้นที่เป็นของใหม่ ณ วันเวลา และสถานที่เอาประกันภัย คือ 
มูลค่าสร้างใหม่ ณ วันเวลานั้น ซึ่งค านวณมาจากพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร (กว้าง คูณ ยาว คูณจ านวนชั้น) และ  
คูณด้วยราคาค่าก่อสร้างใหม่ต่อตารางเมตร โดยที่วันเวลาที่เกิดความเสียหายก็อาศัยหลักการเดียวกัน เพียงแต่คนละ
ช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งหากช่วงเวลาต่างกันมากเป็นต้นปีกับปลายปี อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นมาได้ 
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2)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) 
หรือพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 7) เรียกว่า “มูลค่าเงินสดแท้จริง” ซึ่งเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
วิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่
เกิดความเสียหาย 

อย่างไรก็ดี หากผู้เอาประกันภัยมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ให้ถือว่า การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนั้นแทน  
   (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็ บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/ 
insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php)  
   3.5.2 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกินกว่า
จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเร่ืองแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 

ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
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   2) หากมีความเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เป็นการ
สร้างขึ้นใหม่  
   (1)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 
100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

(2)  สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) หรือสิ่งปลูกสร้าง
ชั้น 3 (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 
  3.4  ภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้
ภัยใดภัยหนึ่งหรือหลายภัยตามความประสงค์ด้วยการช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม อันได้แก่ 1) การขยายจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ 2) ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า (ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย) 3) ภัยจากควัน (จากเครื่องท าความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) และ 4) ภัยการนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
  3.5  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.5.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  ความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมด หรือจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการแต่ละ
รายการในขณะที่เกิดความเสียหาย 

2)  จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม รวมทั้งจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และความเสียหาย
ส่วนแรก โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ (นับตั้งแต่
วันที่เกิดความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย) โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติม 
   ในการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือก  
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost 
Valuation) ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
ของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย โดยมิได้มีการน าเอาค่าเสื่อมราคามาค านวณด้วย ตัวอย่างเช่น 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าทรัพย์สินนั้นที่เป็นของใหม่ ณ วันเวลา และสถานที่เอาประกันภัย คือ 
มูลค่าสร้างใหม่ ณ วันเวลานั้น ซึ่งค านวณมาจากพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร (กว้าง คูณ ยาว คูณจ านวนชั้น) และ  
คูณด้วยราคาค่าก่อสร้างใหม่ต่อตารางเมตร โดยที่วันเวลาที่เกิดความเสียหายก็อาศัยหลักการเดียวกัน เพียงแต่คนละ
ช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งหากช่วงเวลาต่างกันมากเป็นต้นปีกับปลายปี อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นมาได้ 
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2)  ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) 
หรือพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 7) เรียกว่า “มูลค่าเงินสดแท้จริง” ซึ่งเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่เอาประกันภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
วิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่
เกิดความเสียหาย 

อย่างไรก็ดี หากผู้เอาประกันภัยมิได้ใช้สิทธิเลือกวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ให้ถือว่า การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเป็นไปตามวิธีมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนั้นแทน  
   (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากโปรแกรมตรวจสอบจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็ บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/ 
insurance/903 และข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php)  
   3.5.2 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ

เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย อย่างไรก็ดี การกระท าใดๆ ที่ผู้รับประกันภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่
หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยที่จะเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหา
ทรัพย์สินมาทดแทนแล้ว  

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือเกินกว่า
จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเร่ืองแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืน
สภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 

ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลหรือเสนอ  
ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับประกันภัย
จะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการพร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด 
 
4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
  4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  ภัยที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน  
การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อ
วินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น  

2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 

  4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น  
1)  เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี 
2)  โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท  
3)  ต้นฉบับหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ 

หรือแม่พิมพ์ 
4)  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารส าคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร 

เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ 
5)  วัตถุระเบิด 
6)  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า หรือหลอด 

ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินก าลัง การใช้ความกดดันเกินก าหนด ไฟฟ้าลัดวงจร 
การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
ตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ 
8)  ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า 
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5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 
 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย อันอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยทั่วไป ทรัพย์สินจะมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้นและลด
น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภั ยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการที่ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ ากว่านั้น 
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ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลหรือเสนอ  
ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับประกันภัย
จะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาหรือตามค าชี้ขาดของ
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5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 
 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัย อันอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยทั่วไป ทรัพย์สินจะมีมูลค่าผันแปรทั้งสูงขึ้นและลด
น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงควรก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภั ยไว้อย่างน้อยให้เต็มมูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ท าประกันภัย เพราะการที่ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้ต่ ากว่านั้น 
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยจะตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นขึ้นใหม่ ณ วันที่
เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏว่ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นจะถือเป็นการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม
เงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลแยกออกได้เป็นสองกรณี ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงนี้มาใช้บังคับ 

2) หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้ คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
   อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
  5.2  เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้ผู้รับประกันภัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เงื่อนไขข้อนี้ ซึ่งมีผลแยกออกได้เป็นสองกรณี ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 70 หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง (แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย) โดยไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงนี้มาใช้บังคับ 

2) หากจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ในขณะเกิดความเสียหาย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเข้าร่วมรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ก็ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป ดังสูตรที่ใช้ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนนี้ คือ 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
   อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัย
ธรรมชาติ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค านวณ 
ค่าสินไหมทดแทน 
  5.2  เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอา
ประกันภัยมีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี้ให้ผู้รับประกันภัยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควร 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
 ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 

��2_edit NT_312page.indd   115 2/28/2563 BE   9:11 PM



 

3-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่ผู้รับประกันภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ 
ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1)  ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่
เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้ 

(2)  การประกันภัยอ่ืนๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
   2)  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้ผู้รับประกันภัยซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม 
เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับ
การเรียกร้อง และต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้รับ
ประกันภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
   3)  จะต้องด าเนินการและยินยอมให้ผู้รับประกันภัยหรือตัวแทนกระท าการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัย แม้เพียงบางส่วน
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนโดยการค านวณตามส่วนเฉลี่ยของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สามารถค านวณได้ ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามลักษณะของภัยที่สถานที่เอา
ประกันภัยได้ถูกใช้งานจริงในจ านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้นกับมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ จ านวนเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภายใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 
  5.4  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น 
และปรากฏว่า ทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้ เอาประกันภัยเอง 
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และ
เป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.5  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่เอาประกันภัยจากที่อยู่อาศัย เป็นการประกอบการประเภทอื่น โดย
ไม่มีการใช้อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ามาบังคับใช้ หากลักษณะการใช้ 
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สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ยังคงใช้
เพื่อการอยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

3) ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้มี
การพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5)  สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายใน

สถานที่เอาประกันภัย เช่น ตัวบ้าน ห้องชุด เรือนครัว ก าแพง รั้ว ประตู เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองเสียง 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนดหรือภายในก าหนดเวลาที่ผู้รับประกันภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ 
ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 

(1)  ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่
เสียหาย และมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้ 

(2)  การประกันภัยอ่ืนๆ รวมทั้งการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
   2)  ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้ผู้รับประกันภัยซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม 
เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนาแห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเกี่ยวกับ
การเรียกร้อง และต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้รับ
ประกันภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง 
   3)  จะต้องด าเนินการและยินยอมให้ผู้รับประกันภัยหรือตัวแทนกระท าการใดๆ ที่เหมาะสมในการ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเพิ่มขึ้น 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัย แม้เพียงบางส่วน
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนโดยการค านวณตามส่วนเฉลี่ยของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สามารถค านวณได้ ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามลักษณะของภัยที่สถานที่เอา
ประกันภัยได้ถูกใช้งานจริงในจ านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ ในขณะที่เกิดความเสียหายนั้นกับมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ จ านวนเงิน  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ภายใต้เงื่อนไขนี้ จะไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 
  5.4  การประกันภัยซ้ าซ้อนและการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น 
และปรากฏว่า ทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืนด้วย ไม่ว่าโดยผู้ เอาประกันภัยเอง 
หรือโดยบุคคลอ่ืนใดที่กระท าในนามของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้  
ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ และ
เป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ยกเอาล าดับการรับประกันภัยก่อน–หลัง ขึ้นเป็น
ข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
  5.5  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่เอาประกันภัยจากที่อยู่อาศัย เป็นการประกอบการประเภทอื่น โดย
ไม่มีการใช้อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น  

2) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้ถูกเปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อนี้จะไม่น ามาบังคับใช้ หากลักษณะการใช้ 
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สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ยังคงใช้
เพื่อการอยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 

3) ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

4) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้มี
การพังทลายหรือเคลื่อนไปจากเดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

5)  สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–5) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยได้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ที่จะเรียกว่า “แบบ อค.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia. 
org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php) 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายใน

สถานที่เอาประกันภัย เช่น ตัวบ้าน ห้องชุด เรือนครัว ก าแพง รั้ว ประตู เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เคร่ืองเสียง 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 
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7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยหรือความเสี่ยงภัยอ่ืนๆ เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การจัดส ารองเคร่ืองสูบน้ า การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) 
   
  
 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เฉพาะส าหรับที่อยู่อาศัย และให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) อย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวม
ทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Limit)2 ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และความง่ายในการจัดท าประกันภัย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัย 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.4  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2) ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดาดังระบุชื่อไว้ซึ่ง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ฯลฯ 

 
 
2 First Loss Insurance การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 109) ให้

ความหมายว่า การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น 
ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้ ...   

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยหรือความเสี่ยงภัยอ่ืนๆ เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การจัดส ารองเคร่ืองสูบน้ า การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.4  
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) 
   
  
 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เฉพาะส าหรับที่อยู่อาศัย และให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) อย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวม
ทรัพย์สินอย่างอ่ืน โดยมีข้อก าหนดพิเศษเรื่องจ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่แน่นอนเป็นแบบความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Limit)2 ให้เลือกไปตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างสี่ลักษณะ และมีจ านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกลักษณะ 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และความง่ายในการจัดท าประกันภัย  
 
1. ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 
  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล ตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งตกลงจะช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย 
  1.2  “ความเสียหาย” หมายถึง การสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  1.3  “ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย” หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัย 
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.4  “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)” หมายถึง 
   1) บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ 
เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ยกเว้นฐานราก 
   2) ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก 
 
2. ผู้เอาประกันภัย 

ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดาดังระบุชื่อไว้ซึ่ง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ฯลฯ 

 
 
2 First Loss Insurance การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 109) ให้

ความหมายว่า การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้นั้น 
ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเอง ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะไม่น าหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้ ...   

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เฉพาะเพียงที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เท่านั้น อันได้แก่ บ้าน  
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง  
รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ตลอดจนห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัย ดังต่อไปนี้  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป เฉพาะเพียงบางภัยอัน ได้แก ่

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า  
3)  ระเบิด 

   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ า 

ในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
2)  ภัยจากน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น

ทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม 

3)  ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ-
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บ  
ซึ่งท าความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยังมิได้มีการติดตั้ง
เรียบร้อย  
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปที่ก าหนดไว้ข้างต้น
เท่านั้น ให้มีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจ านวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้ว
ไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.4.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  จ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 
ถูกก าหนดเอาไว้แล้วคงที่ล่วงหน้า เป็นแบบความเสียหายส่วนแรก (First Loss Limit) โดยผันแปรไปตามลักษณะของ
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท 

2)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่
ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท 

3)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น
วัสดุอ่ืนๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
100,000 บาท 

4)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 
ทุกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างมีเบี้ยประกันภัยเท่ากันอยู่ที่ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร-

แสตมป์แล้ว)  
ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะเป็นดังนี้ 
(1)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ตามความเป็นจริง 

ณ วันที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งลักษณะสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริง ท าให้จ านวน
เงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อไว้สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่าลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้ ทั้งนี้ ความรับผิด
ของผู้รับประกันภัยจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรอง
การประกันภัยส าหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้เท่านั้น  

(2)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่  ภายหลังจาก 
หักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อน
แล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาคุ้มครองที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย 
   3.4.2  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. ความคุ้มครอง 
  ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครองพื้นฐาน 3) การขยายความ
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เฉพาะเพียงที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เท่านั้น อันได้แก่ บ้าน  
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น ก าแพง  
รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ตลอดจนห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม  
  3.2  ภัยคุ้มครองพื้นฐาน คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังจากภัย ดังต่อไปนี้  
   3.2.1  ภัยคุ้มครองพื นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยทั่วไป เฉพาะเพียงบางภัยอัน ได้แก ่

1)  ไฟไหม้  
2)  ฟ้าผ่า  
3)  ระเบิด 

   3.2.2  ภัยคุ้มครองพื นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมกันทุกภัยแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อันได้แก่ 
1)  ภัยจากลมพายุ ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ า 

ในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วท าให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง 
2)  ภัยจากน้้าท่วม ค าว่า “น้้าท่วม” หมายถึง น้ าซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ าปกติ ซึ่งจะเป็น

ทางน้ าธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ าบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ าสาธารณะแตก ท าให้เกิด
การท่วมของน้ าจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ าท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ าป่า และโคลนถล่ม 

3)  ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้้า หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้ 
หมายความรวมถึงน้ าท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ-
ระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ 

4)  ภัยจากลูกเห็บ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยลูกเห็บ  
ซึ่งท าความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนังยังมิได้มีการติดตั้ง
เรียบร้อย  
  3.3  การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
และได้รับความเสียหายเฉพาะจากภัยคุ้มครองพื้นฐานหลักกับภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยทั่วไปที่ก าหนดไว้ข้างต้น
เท่านั้น ให้มีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากจ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัย เป็นจ านวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้ว
ไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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  3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
   3.4.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  จ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 
ถูกก าหนดเอาไว้แล้วคงที่ล่วงหน้า เป็นแบบความเสียหายส่วนแรก (First Loss Limit) โดยผันแปรไปตามลักษณะของ
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนัง
ทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท 

2)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่
ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท 

3)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือคร่ึงตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น
วัสดุอ่ืนๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) จ านวนเงินเอาประกันภัย 
100,000 บาท 

4)  ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ จ านวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 
ทุกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างมีเบี้ยประกันภัยเท่ากันอยู่ที่ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร-

แสตมป์แล้ว)  
ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะเป็นดังนี้ 
(1)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ตามความเป็นจริง 

ณ วันที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งลักษณะสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงตามความเป็นจริง ท าให้จ านวน
เงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อไว้สูงขึ้น หรือต่ าลงกว่าลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้ ทั้งนี้ ความรับผิด
ของผู้รับประกันภัยจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรอง
การประกันภัยส าหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้เท่านั้น  

(2)  ผู้รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่  ภายหลังจาก 
หักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยเดียวกัน เว้นแต่ผู้รับประกันภัยได้เคยตกลงไว้ก่อน
แล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่นั้นกลับเต็มจ านวนดังเดิม ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามระยะเวลาคุ้มครองที่
เหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบนี้มุ่งเน้นที่รายย่อย ซึ่งมีมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่สูงมาก และใกล้เคียงกับจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ดังกล่าว จึงไม่เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะไม่อาจ
ช่วยชดใช้เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่สภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดเหตุขึ้นมาเลย 
   3.4.2  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ด้วยการเลือก
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การจ่ายเป็นเงิน  
2)  การซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม  
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3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย  
   อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วน
ทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะท าการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้ใหม่หรือสร้างให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง โดยไม่หักค่า
เสื่อมราคา แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 
   ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ 
เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ 
ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 
  ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
   หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบก าหนด
ช าระ 
   นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังได้ก าหนดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกด้วย ดังต่อไปนี้ 
    1)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแค่เพียงบางส่วน หรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เอาประกันภัยจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม หรือเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น แล้วแต่กรณีโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติดังเดิม และ
จะต้องไม่ดีกว่า หรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
    2)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้รับประกันภัย ในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
ซึ่งจะต้องเริ่ม และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหาย หากผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถที่จะด าเนินการดังกล่าว หรือไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลักการจัดการทดแทนทรัพย์สิน จะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่าที่แท้จริง 
    3)  ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณา
ค านวณค่าสินไหมทดแทน 
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4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ได้แก่  
  1)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน การกระท า 
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
  2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัยอันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยซ้ าซ้อน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนาม ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่าจ านวนความเสียหายที่แท้จริง 
และน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้เพิ่มให้จนครบ
จ านวนความเสียหายที่แท้จริงนั้น 
  5.2  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้รับประกันภัยจะต้อง
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแม้เพียงบางส่วน 
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 
   1) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีการพังทลาย 
หรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ ในการ
เสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  การสร้างให้ใหม่ หรือการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความ
เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือ และด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการจัดหา
แปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ น ามามอบให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่
ร้องขอไปด้วย  
   อนึ่ง ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้ครบถ้วน
ทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวยและให้สมเหตุสมผลที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะท าการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายให้ใหม่หรือสร้างให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายสิ้นเชิง โดยไม่หักค่า
เสื่อมราคา แต่ไม่ผูกพันที่จะสร้างให้ใหม่เกินกว่าจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยเอาไว้ 
   ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ 
เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ 
ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา 
  ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ผู้รับประกันภัยไม่อาจประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามสมควร แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
   หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบก าหนด
ช าระ 
   นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังได้ก าหนดหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการ
ทดแทนทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกด้วย ดังต่อไปนี้ 
    1)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแค่เพียงบางส่วน หรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง การจัดการทดแทน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่เอาประกันภัยจะเป็นเพื่อการซ่อมแซม หรือเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายนั้น แล้วแต่กรณีโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติดังเดิม และ
จะต้องไม่ดีกว่า หรือขยายออกไปมากกว่าในสภาพใหม่ 
    2)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้รับประกันภัย ในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน 
ซึ่งจะต้องเริ่ม และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความเสียหาย หากผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถที่จะด าเนินการดังกล่าว หรือไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแล้ว การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหลักการจัดการทดแทนทรัพย์สิน จะเปลี่ยนเป็นหลักของมูลค่าที่แท้จริง 
    3)  ผู้รับประกันภัยจะไม่น าเงื่อนไขการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณา
ค านวณค่าสินไหมทดแทน 
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4. ข้อยกเว้นท่ีส าคัญ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ได้แก่  
  1)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน การกระท า 
ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ 
การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน หรือการจลาจล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
  2)  ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
  3)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
 
5. เงื่อนไขที่ส าคัญ 

 เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาประกันภัยอันอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
  5.1  การประกันภัยซ้ าซ้อน ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือโดยบุคคลอื่นใดที่กระท าในนาม ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นของทุกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมจากทุกกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่าจ านวนความเสียหายที่แท้จริง 
และน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้เพิ่มให้จนครบ
จ านวนความเสียหายที่แท้จริงนั้น 
  5.2  การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และผู้รับประกันภัยจะต้อง
รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ 
  5.3  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ใช้สถานที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมจากการอยู่อาศัย หากปรากฏว่า
สถานที่เอาประกันภัยซึ่งยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ได้มีการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแม้เพียงบางส่วน 
ในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
  5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับสิ้นไป
ทันที เมื่อ 
   1) สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีการพังทลาย 
หรือเคลื่อนไปจากเดิม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสียประโยชน์ในการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ตกอยู่ ในการ
เสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ 
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   2) สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และคงยังอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 
   อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–2) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป  
  5.5  การช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่สัญญาเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยท าเป็นหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประเภทของการประกันภัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งสามารถจัดแบ่งย่อยลงไปได้อย่างหลากหลาย แต่ในบทนี้
จะขอแบ่งย่อยออกเป็นห้าประเภท คือ  
  1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นทรัพย์สิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น  
  2.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีวัตถุที่
เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน แต่เนื่องจากที่มีลักษณะความเสี่ยงภัยที่พิเศษ และมีสัญญาประกันภัยต่อที่แยกต่างหาก
จากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับทรัพย์สินปกติทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ าและภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้า
ในห้องเย็น เป็นต้น 
  3.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ยวกับบุคคล  ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่ เอา
ประกันภัยเป็นชีวิตร่างกาย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัย
สุขภาพ เป็นต้น  
  4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มี
วัตถุที่ เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย เช่น  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นต้น 
  5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยผู้เล่น
กอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง เป็นต้น  
  ส าหรับในเรื่องนี้จะกล่าวถึงเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน ซึ่งในอดีตจะให้ความคุ้มครอง  
แก่วัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้เช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัย โดยเสมือนเป็นส่วนเสริม
เพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และ
สามารถจัดท าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยควบคู่ขึ้นมา หรือจัดท าประกันภัยขึ้นมาเป็นการเฉพาะอย่างเดี ยวก็ได้ เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งให้ความคุ้มครองในแบบสรรพภัยที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
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   2) สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย 
หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และคงยังอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน 
   อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้อที่ 1)–2) นี้ จะไม่น ามาบังคับใช้ หากผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป  
  5.5  การช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้รับประกันภัย ภายใน 60 วันนับแต่สัญญาเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง ผู้รับประกันภัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดยท าเป็นหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยทราบ 
 
6. เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษท่ีส าคัญ 
  มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
 
7. ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป  

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.5  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประเภทของการประกันภัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งสามารถจัดแบ่งย่อยลงไปได้อย่างหลากหลาย แต่ในบทนี้
จะขอแบ่งย่อยออกเป็นห้าประเภท คือ  
  1.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่เอา
ประกันภัยเป็นทรัพย์สิน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น  
  2.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่ถึงแม้จะมีวัตถุที่
เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สิน แต่เนื่องจากที่มีลักษณะความเสี่ยงภัยที่พิเศษ และมีสัญญาประกันภัยต่อที่แยกต่างหาก
จากสัญญาประกันภัยต่อส าหรับทรัพย์สินปกติทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ าและภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้า
ในห้องเย็น เป็นต้น 
  3.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ เกี่ยวกับบุคคล  ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มีวัตถุที่ เอา
ประกันภัยเป็นชีวิตร่างกาย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัย
สุขภาพ เป็นต้น  
  4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่มี
วัตถุที่ เอาประกันภัยเป็นความรับผิดตามกฎหมาย เช่น  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นต้น 
  5.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยผู้เล่น
กอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง เป็นต้น  
  ส าหรับในเรื่องนี้จะกล่าวถึงเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน ซึ่งในอดีตจะให้ความคุ้มครอง  
แก่วัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอาประกันภัยไว้เช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัย โดยเสมือนเป็นส่วนเสริม
เพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษ และ
สามารถจัดท าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยควบคู่ขึ้นมา หรือจัดท าประกันภัยขึ้นมาเป็นการเฉพาะอย่างเดี ยวก็ได้ เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งให้ความคุ้มครองในแบบสรรพภัยที่เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
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ทรัพย์สิน” อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงท าให้กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่
เก่ียวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นที่ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้รับความสนใจลดน้อยลงไป เพราะกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเองก็สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ ดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นได้อยู่ในระดับหนึ่งภายในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน แต่ก็ยังมิได้ถึงขนาดมาทดแทนได้
ทั้งหมด ฉะนั้น หากประสงค์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด กรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ  
ก็ยังคงมีความจ าเป็นอยู่เช่นเดิม  
  ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินเฉพาะบางประเภทที่ส าคัญ ได้แก่  
  1.  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
  2.  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
  3.  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน  
  กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทจะแยกอธิบายภายใต้ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอา
ประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ 
และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบทางเลือกใหม่ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแบบไม่ระบุภัย หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แบบสรรพภัย” เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นของผู้เอา
ประกันภัย นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในรูปแบบระบุภัยอย่างเดิมซึ่งให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่ยัง 
ไม่สามารถทดแทนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ เนื่องด้วยแม้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะให้ความ
คุ้มครองกว้างกว่า แต่ก็มีข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ มากมายที่พึงจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะ
ข้อยกเว้นบางข้อจะมีข้อยกเว้นซ้อนขึ้นมาเพื่อท าให้สามารถกลับมามีความคุ้มครองได้บางส่วน ขณะที่กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยจะท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า ทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน 
เป็นทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตน 
  สาระส าคัญหลักของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
คุ้มครองลักษณะนี้จะนิยมใช้กับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 2) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเน้นไปที่ข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่าความคุ้มครอง 3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ และ 4) ท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า
แทนที่จะไปจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2)  “ความเสียหาย” หมายถึง ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

4)  “ข้อรับรอง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย3 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก) ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าใหม่ก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
   1.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้ เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  
ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ  
   1.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อ
ความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รวมกันไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(2)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหัก

ทุกครั้ง ด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไป หรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย  
    2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(1)  ผู้รับประกันภัยอาจจะเลือกท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก็ได้  
 
 
 

1 ข้อรับรองอาจเป็นข้อตกลงที่จะกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือจะปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงโดย  
ไม่ปิดบังก็ได้ 
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ทรัพย์สิน” อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงท าให้กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่
เก่ียวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นที่ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้รับความสนใจลดน้อยลงไป เพราะกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเองก็สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ ดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้นได้อยู่ในระดับหนึ่งภายในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน แต่ก็ยังมิได้ถึงขนาดมาทดแทนได้
ทั้งหมด ฉะนั้น หากประสงค์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด กรมธรรม์ประกันเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอ่ืนๆ  
ก็ยังคงมีความจ าเป็นอยู่เช่นเดิม  
  ในบทนี้ จะกล่าวถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับทรัพย์สินเฉพาะบางประเภทที่ส าคัญ ได้แก่  
  1.  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
  2.  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
  3.  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน  
  กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทจะแยกอธิบายภายใต้ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 2) ผู้เอา
ประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ 
และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบทางเลือกใหม่ ซึ่งให้ความ
คุ้มครองแบบไม่ระบุภัย หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แบบสรรพภัย” เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นของผู้เอา
ประกันภัย นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในรูปแบบระบุภัยอย่างเดิมซึ่งให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่ยัง 
ไม่สามารถทดแทนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ เนื่องด้วยแม้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะให้ความ
คุ้มครองกว้างกว่า แต่ก็มีข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ มากมายที่พึงจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะ
ข้อยกเว้นบางข้อจะมีข้อยกเว้นซ้อนขึ้นมาเพื่อท าให้สามารถกลับมามีความคุ้มครองได้บางส่วน ขณะที่กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยจะท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า ทั้งสองกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีข้อได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน 
เป็นทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตน 
  สาระส าคัญหลักของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
คุ้มครองลักษณะนี้จะนิยมใช้กับภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 2) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเน้นไปที่ข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัยมากกว่าความคุ้มครอง 3) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่ต้องจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ และ 4) ท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า
แทนที่จะไปจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยย่อยๆ เสริมเพิ่มเติมหลายฉบับ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

2)  “ความเสียหาย” หมายถึง ความสูญเสีย หรือความเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
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3)  “ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

4)  “ข้อรับรอง” หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย3 
  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก) ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า สต็อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์
ส านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าใหม่ก็ได้ ฉะนั้น 
ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  
   1.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้ เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด  
ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ  
   1.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อ
ความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รวมกันไม่เกิน 

(1)  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(2)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
(3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหัก

ทุกครั้ง ด้วยจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไป หรือที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ -
อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย  
    2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

(1)  ผู้รับประกันภัยอาจจะเลือกท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก็ได้  
 
 
 

1 ข้อรับรองอาจเป็นข้อตกลงที่จะกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือจะปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงโดย  
ไม่ปิดบังก็ได้ 
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(2)  ถ้าผู้รับประกันภัยเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องจัดหาแบบแปลน รายละเอียดประกอบแผนผัง ขนาด จ านวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับประกันภัย 
ร้องขอตามสมควรให้แก่ผู้รับประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมที่ได้รับความเสียหายทุกประการ เพียงแต่ว่า
จัดไปตามสภาพการจะอ านวย โดยผู้รับประกันภัยจะกระท าการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน เพราะด้วยเหตุ
ของเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัย
ก็จะรับผิดชดใช้ไม่เกินจ านวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม  
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 

(3)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติ และผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว 

(4)  หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะ 
เวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล 
หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดด้วย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น ประกอบด้วย  
   1) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุหรือฝีมือแรงงาน การเสื่อมสภาพ
หรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ การหยุดชะงักของระบบ
การจ่ายน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบก าจัดของเสียที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่เป็นความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
    ตัวอย่างเช่น การเสื่อมสภาพก่อให้เกิดไฟไหม้ตามมา ในส่วนไฟไหม้ติดตามมาจะได้รับความ
คุ้มครอง ส าหรับการเสื่อมสภาพที่เป็นต้นเหตุจะมิได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ก าแพง รั้ว การกัดกร่อนหรือการ 
ผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การระเหย
หรือการระเหิด การสูญเสียน้ าหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การปนเปื้อน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ
สสารหรือผิววัตถุ การท าปฏิกิริยาของแสง การกัดแทะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นต าหนิ การขีดข่วนผิววัตถุ เว้นแต่
เป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว  
อันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
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    ตัวอย่างเช่น กรณีการข้ึนราซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภัยน้ าท่วม เช่นนี้จะได้รับความคุ้มครอง เพราะ
เป็นสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยน้ าท่วม แต่ถ้าการข้ึนราเกิดขึ้นจากสภาพอากาศทั่วไป เช่นนี้จะตกอยู่ในข้อยกเว้น 
    3)  การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้น
ด้วยการใช้ก าลังอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร การกระท าอันมี
ลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการ
ขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจ านวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบ
จ านวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี การร้าว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อน
เกินขนาดของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ 
หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดัน หรือระบายไอน้ าหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อก าเนิดไอน้ า  
การช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  การเอ่อล้น การปล่อย 
การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ า หรืออุปกรณ์ หรือท่อ ในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน 
เว้นแต่เป็นความเสียหายอ่ืนที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  หรือเป็น 
ผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจาก
สาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
   4)  การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ าล าคลอง  การยุบตัว การโก่งตัว หรือการ
เคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง 
   5)  ลม ฝน ลูกเห็บ น้ าค้างแข็ง หิมะ น้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือ
ประตูรั้ว 
   6)  การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลายโดยพลั้งเผลอ 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระท าการแทนหรือในนามของผู้เอา
ประกันภัย การหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่า
ลักษณะใดๆ ก็ตาม 
   7)  สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การ
กระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม สงครามกลางเมือง  การกบฎ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร 
การยึดอ านาจการปกครอง การช่วงชิงอ านาจ การแข็งข้อ หรือการก่อการก าเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   8)  การกระท าการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม 
หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือต้องการส่งผลให้รัฐบาลหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
   9)  การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน หรือการก่อความไม่สงบ
ของประชาชน รวมทั้งการกดดัน ต่อต้าน หรือควบคุมรัฐบาล หรือท าให้สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น ตระหนก
หวาดกลัว ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน 
   10)  การสูญเสียการครอบครองไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย์ การโอน 
ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ หรือเป็นผลใดๆ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2)  ถ้าผู้รับประกันภัยเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัย
จะต้องจัดหาแบบแปลน รายละเอียดประกอบแผนผัง ขนาด จ านวน และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู้รับประกันภัย 
ร้องขอตามสมควรให้แก่ผู้รับประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยไม่มีความผูกพันที่
จะต้องซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมที่ได้รับความเสียหายทุกประการ เพียงแต่ว่า
จัดไปตามสภาพการจะอ านวย โดยผู้รับประกันภัยจะกระท าการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหาย หรือไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่สามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน เพราะด้วยเหตุ
ของเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนน หรือการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนๆ ผู้รับประกันภัย
ก็จะรับผิดชดใช้ไม่เกินจ านวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิม  
หากท าได้ตามกฎหมายเท่านั้น 

(3)  ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ผู้รับประกันภัยได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติ และผู้รับประกันภัยได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว 

(4)  หากผู้รับประกันภัยไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะ 
เวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล 
หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้รับประกันภัยแพ้คดี ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษา หรือตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดด้วย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น ประกอบด้วย  
   1) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุหรือฝีมือแรงงาน การเสื่อมสภาพ
หรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกหรอ การหยุดชะงักของระบบ
การจ่ายน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบก าจัดของเสียที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่เอา
ประกันภัย เว้นแต่เป็นความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
    ตัวอย่างเช่น การเสื่อมสภาพก่อให้เกิดไฟไหม้ตามมา ในส่วนไฟไหม้ติดตามมาจะได้รับความ
คุ้มครอง ส าหรับการเสื่อมสภาพที่เป็นต้นเหตุจะมิได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น 
   2)  การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ก าแพง รั้ว การกัดกร่อนหรือการ 
ผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การระเหย
หรือการระเหิด การสูญเสียน้ าหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การปนเปื้อน การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ
สสารหรือผิววัตถุ การท าปฏิกิริยาของแสง การกัดแทะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นต าหนิ การขีดข่วนผิววัตถุ เว้นแต่
เป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว  
อันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
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    ตัวอย่างเช่น กรณีการข้ึนราซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภัยน้ าท่วม เช่นนี้จะได้รับความคุ้มครอง เพราะ
เป็นสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยน้ าท่วม แต่ถ้าการข้ึนราเกิดขึ้นจากสภาพอากาศทั่วไป เช่นนี้จะตกอยู่ในข้อยกเว้น 
    3)  การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้น
ด้วยการใช้ก าลังอย่างรุนแรง และท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร การกระท าอันมี
ลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการ
ขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจ านวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบ
จ านวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี การร้าว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อน
เกินขนาดของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ 
หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดัน หรือระบายไอน้ าหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อก าเนิดไอน้ า  
การช ารุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์  การเอ่อล้น การปล่อย 
การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ า หรืออุปกรณ์ หรือท่อ ในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน 
เว้นแต่เป็นความเสียหายอ่ืนที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  หรือเป็น 
ผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจาก
สาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้  
   4)  การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ าล าคลอง  การยุบตัว การโก่งตัว หรือการ
เคลื่อนตัวของพื้นดิน การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง 
   5)  ลม ฝน ลูกเห็บ น้ าค้างแข็ง หิมะ น้ าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือ
ประตูรั้ว 
   6)  การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลายโดยพลั้งเผลอ 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระท าการแทนหรือในนามของผู้เอา
ประกันภัย การหยุดท างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่า
ลักษณะใดๆ ก็ตาม 
   7)  สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระท าของศัตรูต่างชาติ การ
กระท าอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม สงครามกลางเมือง  การกบฎ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร 
การยึดอ านาจการปกครอง การช่วงชิงอ านาจ การแข็งข้อ หรือการก่อการก าเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
   8)  การกระท าการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม 
หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือต้องการส่งผลให้รัฐบาลหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว 
   9)  การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดก้ันการเข้าท างาน หรือการก่อความไม่สงบ
ของประชาชน รวมทั้งการกดดัน ต่อต้าน หรือควบคุมรัฐบาล หรือท าให้สาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่น ตระหนก
หวาดกลัว ซึ่งได้กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน 
   10)  การสูญเสียการครอบครองไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว เนื่องจากการริบทรัพย์ การโอน 
ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การกักไว้ การท าลายทรัพย์ หรือเป็นผลใดๆ 
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3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

มาจากค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิผู้เอา
ประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 
   11)  การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ 
   12)  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม 
หรือบรรเทาการกระท า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 7)–12) 
   13)  อาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี 
การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี 
   1.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น ประกอบด้วย 

1)  เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง 
ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้  

2)  กระจกที่ติดตั้งถาวร กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง  
เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอ่ืนที่เปราะหรือแตกง่าย 

3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data 
Processing Equipment) 

เมื่อได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ยังจ ากัดความคุ้มครองเพียงเฉพาะไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน การกระท าของบุคคลอื่นที่
เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระท าด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น 

4)  ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารทาง
ธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจ าลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบ
ลายผ้า ฯลฯ) วัตถุระเบิด  

5)  ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดหามาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว เว้นแต่เป็น
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

6)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด) 
หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ทรัพย์สินที่อยู ่ในระหว่าง 
การขนส่ง ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนย้ายภายในอาคาร หรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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3-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

มาจากค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิผู้เอา
ประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ 
   11)  การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ 
   12)  การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดย
อ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเก่ียวเนื่องกับการกระท าใดๆ ที่ต้องกระท าขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปราบปราม 
หรือบรรเทาการกระท า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 7)–12) 
   13)  อาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี 
การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี 
   1.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น ประกอบด้วย 

1)  เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง 
ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้  

2)  กระจกที่ติดตั้งถาวร กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง  
เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอ่ืนที่เปราะหรือแตกง่าย 

3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data 
Processing Equipment) 

เมื่อได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ยังจ ากัดความคุ้มครองเพียงเฉพาะไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าท างาน การกระท าของบุคคลอื่นที่
เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระท าด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ าหรืออุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น 

4)  ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารทาง
ธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจ าลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบ
ลายผ้า ฯลฯ) วัตถุระเบิด  

5)  ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบ ารุง 
รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดหามาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว เว้นแต่เป็น
ความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

6)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว 

7)  ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนส าหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด) 
หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ า อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ทรัพย์สินที่อยู ่ในระหว่าง 
การขนส่ง ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนย้ายภายในอาคาร หรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน 
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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8)  ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัต ถุ
หรือวัสดุที่เก่ียวข้องกับการนั้น 

9)  ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ า หรืออุโมงค์ส่งน้ า) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบนิ 
รางรถไฟ เข่ือน อ่างเก็บน้ า คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ า ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือ
ทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้ 

10)  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต  
11)  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง 

(รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าการดังกล่าว  
12)  ความเสียหายของหม้อก าเนิดไอน้ า อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าวของ
ตัวเอง 

13)  ทรัพย์สินที่ได้จัดท าประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
   1.5.1  การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีการตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง 
   1.5.2  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงิ นเอา
ประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย
นี้ได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยนี้จะไม่ยกเอาล าดับการรับ
ประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว 
   1.5.3  การการประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจ านวนเงิน
ที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และใน
การค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหาก
มีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แต่ละรายการ ตามหลักการต่อไปนี้ 
 

 
 
                       
 
 
 

-  ความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)    จ านวนเงินเอาประกันภัย         
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ  
   เวลาที่เกดิความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที ่
   บริษัทจะชดใช้ 
   แต่ละรายการ 

=   มูลค่าความเสียหาย 
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  1.5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไป
ทันที เมื่อ  

1)  มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิต หรือลักษณะการใช้สถานที่ หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้น มีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

2)  สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่
อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน 

3)  มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใด นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัย โดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรม 
หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ข้อ 1)–4) จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ก่อนเกิดความ
เสียหายขึ้น และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไปด้วยการออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ทส.” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัย หรือกระทั่งความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า 
การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-39 
 

2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยเสริม
เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียวส าหรับที่อยู่
อาศัย ร้านค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “สถานที่ที่เอาประกันภัย” หมายถึง อาคารที่ท าการ หรืออาคารที่อยู่อาศัยดังระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร 
เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3)  “การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
4)  “การชิงทรัพย์” หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อ 
(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
(3)  ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

   5)  “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 4) โดยร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบด้วย 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สต็อกสินค้า สินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนซึ่ งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนตัว และของใช้ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย   
เป็นต้น 

2)  อาคารที่ท าการหรืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกันก็ได้ ฉะนั้น 

ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  1.5.4  การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไป
ทันที เมื่อ  

1)  มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิต หรือลักษณะการใช้สถานที่ หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้น มีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 

2)  สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่
อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน 

3)  มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใด นอกจากสถานที่ที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัย โดยวิธีอ่ืน นอกจากทางพินัยกรรม 
หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

5)  ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ข้อ 1)–4) จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ก่อนเกิดความ
เสียหายขึ้น และผู้รับประกันภัยตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไปด้วยการออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้เป็นหลักฐานแล้วเท่านั้น 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ทส.” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ “แบบ อค./ทส.” ซึ่งใช้ได้ทั้งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down 
load-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น ร้านค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สต็อก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 
7)  มาตรการควบคุมและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัย หรือกระทั่งความเสี่ยงภัยอื่นๆ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การห้ามสูบบุหรี่ การจัดเก็บสารไวไฟ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจัดส ารองเครื่องสูบน้ า 
การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
  กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยเสริม
เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียวส าหรับที่อยู่
อาศัย ร้านค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “สถานที่ที่เอาประกันภัย” หมายถึง อาคารที่ท าการ หรืออาคารที่อยู่อาศัยดังระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร 
เว้นแต่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3)  “การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
4)  “การชิงทรัพย์” หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อ 
(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
(3)  ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

   5)  “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 4) โดยร่วมกันกระท าความผิดตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝากทรัพย์ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ  
3) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบด้วย 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สต็อกสินค้า สินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนซึ่ งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนตัว และของใช้ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย   
เป็นต้น 

2)  อาคารที่ท าการหรืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น 
โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกันก็ได้ ฉะนั้น 

ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ท่ีก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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ประกันภัยจะต่ า หากยิ่งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่า
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แตกต่างที่ส าคัญจากทางเลือกแรกคือ เมื่อผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์แล้ว ก็จะต้องให้มีการระบุ
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ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองตามสัดส่วนที่แตกต่าง และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
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2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ 
(2)  จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ 
(3)  จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง (ไม่รวมก าไร) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสีย

หรือความเสียหาย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้  
   2.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  อัคคีภัย ภัยระเบิด เว้นแต่การใช้ระเบิดเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการ
กระท า  

2)  การมีส่วนร่วมโดยบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยนั้น ตัวผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ท่ีก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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ประกันภัยจะต่ า หากยิ่งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่า
มูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ด้วย 
      ข.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ข้อ
แตกต่างที่ส าคัญจากทางเลือกแรกคือ เมื่อผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์แล้ว ก็จะต้องให้มีการระบุ
มูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ า หากยิ่ งต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงเช่นเดียวกัน 
และเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทั่วไปเร่ืองการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าเต็ม จึงควรแนบเอกสารแนบท้ายแบบ จร . 
4.2 ก ากับเอาไว้ด้วย  
      อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ณ วันที่เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายสูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ผูเ้อาประกันภัยได้แจ้งตามที่ระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือว่า
ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองตามสัดส่วนที่แตกต่าง และในการค านวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียหรือความเสียหายไปตามอัตราส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ 
ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 
     (3)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน ใช้ส าหรับทรัพย์สินที่
ไม่สามารถก าหนดมูลค่าแท้จริงด้วยวิธีการปกติ คู่สัญญาประกันภัยจึงจ าต้องตกลงกันเป็นกรณีพิเศษถึงการก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัย และหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย 
     ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินนั้น รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ซ่อมแซมตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ 
(2)  จัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ 
(3)  จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง (ไม่รวมก าไร) ของทรัพย์สินนั้น ขณะที่เกิดความสูญเสีย

หรือความเสียหาย 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ดังนี้  
   2.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 

1)  อัคคีภัย ภัยระเบิด เว้นแต่การใช้ระเบิดเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการ
กระท า  

2)  การมีส่วนร่วมโดยบุคคลในสถานที่เอาประกันภัยนั้น ตัวผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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   2.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบแบบความคุ้มครอง 
 

แบบความคุ้มครอง จร. 1 จร. 2 จร. 3 
1) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   
 

2) การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏ 
   ร่องรอยงัดแงะ 

   

3) การชิงทรัพย์หรือการพยายามชิงทรัพย์    
4) การปล้นทรัพย์หรือการพยายามปล้นทรัพย์    

 
1)  แบบ จร. 1: การลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคารที่ได้ระบุเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัย และเป็นสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยด้วยโดยไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  

2)  แบบ จร. 2: เช่นเดียวกับแบบ จร. 1 แต่เพิ่มการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงการ
พยายามกระท าการดังกล่าวเข้ามา หรือ 

3)  แบบ จร. 3: เช่นเดียวกับแบบ จร. 2 แต่เพิ่มการลักทรัพย์หรือการพยายามลักทรัพย์โดย 
ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะเข้ามา 
   2.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  
    1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

(1)  การประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน ใช้ส าหรับทรัพย์สินทั่วไป โดยจะค านวณจาก 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอาประกันภัย 

(2)  การประกันภัยชนิดจ้านวนเงินเอาประกันภัยต่้ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน  เหมาะ
ส าหรับใช้กับสต็อก ซึ่งประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว โอกาสสูงสุดที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะ
เต็มมูลค่านั้นค่อนข้างต่ า โดยสามารถเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 ทางเลือก ดังต่อไปนี้  
      ก.  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ ผู้เอา
ประกันภัยสามารถจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ วันเอา
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามความประสงค์ แต่จะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ทั้งนี้ 
อัตราเบี้ยประกันภัยจะผันแปรไปตามความสูง/ต่ าของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดเอาไว้นั้น หากยิ่งสูงอัตราเบี้ย
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3)  ขณะที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีผู้อาศัยหรือผู้ดูแลเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน หรือพบขณะตรวจสอบ
บัญชีสินค้า  

4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

5)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฏหมาย  
6)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายของกระจก  
2)  เงินตรา เช็ค เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
3)  ต้นฉบับ หรือส าเนาเอกสาร สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

2.5.1  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้มีการเอาประกันภัยอ่ืน ซึ่งท าโดยหรือในนามของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับ
ประกันภัยต่อจ านวนเงินซึ่งไดเ้อาประกันภัยทัง้สิ้นรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้  

2.5.2  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าค่าเต็ม ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนแตกต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระ
ส่วนเฉลี่ยความสูญเสีย หรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณา
เป็นแต่ละรายการ  

ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  

ประเด็นของการเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมมีลักษณะต่าง
จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เนื่ องจากโอกาสความเสี่ยงภัยที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนั้น
จะมีสูงกว่า เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ทั้งหมด ขณะที่
โอกาสความเสี่ยงภัยข้างต้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมจะมีน้อยกว่า เช่น คนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
หรือปล้นทรัพย์ จะมีโอกาสน้อยกว่าในการที่จะน าเอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปได้ทั้งหมด ถึงกระนั้นก็ตาม เงื่อนไข
การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ยังมีผลบังคับเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนๆ ดังกล่าว
มาแล้วอยู่ดี ฉะนั้น การเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงจ าต้องตรวจสอบ และเจรจา  
ตกลงเงื่อนไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกันไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่ อเกิดความ
เสียหาย ดังกรณีต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-43 
 

1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
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3)  ขณะที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีผู้อาศัยหรือผู้ดูแลเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน หรือพบขณะตรวจสอบ
บัญชีสินค้า  

4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

5)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฏหมาย  
6)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น 
1)  ความเสียหายของกระจก  
2)  เงินตรา เช็ค เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
3)  ต้นฉบับ หรือส าเนาเอกสาร สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

2.5.1  การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันนั้นได้มีการเอาประกันภัยอ่ืน ซึ่งท าโดยหรือในนามของผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับ
ประกันภัยต่อจ านวนเงินซึ่งไดเ้อาประกันภัยทัง้สิ้นรวมทุกกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่ตนเองได้รับประกันภัยไว้  

2.5.2  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าค่าเต็ม ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ และปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนแตกต่างกัน และในการค านวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระ
ส่วนเฉลี่ยความสูญเสีย หรือความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณา
เป็นแต่ละรายการ  

ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  

ประเด็นของการเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมมีลักษณะต่าง
จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เนื่ องจากโอกาสความเสี่ยงภัยที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยกับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนั้น
จะมีสูงกว่า เช่น ไฟไหม้ ภัยระเบิด ภัยน้ าท่วมอาจสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ทั้งหมด ขณะที่
โอกาสความเสี่ยงภัยข้างต้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมจะมีน้อยกว่า เช่น คนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
หรือปล้นทรัพย์ จะมีโอกาสน้อยกว่าในการที่จะน าเอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปได้ทั้งหมด ถึงกระนั้นก็ตาม เงื่อนไข
การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ยังมีผลบังคับเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนๆ ดังกล่าว
มาแล้วอยู่ดี ฉะนั้น การเลือกก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงจ าต้องตรวจสอบ และเจรจา  
ตกลงเงื่อนไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกันไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่ อเกิดความ
เสียหาย ดังกรณีต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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1)  กรณีการประกันภัยชนิดเต็มมูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2  

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หากต่อมา 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 
100,000 บาท ตัวอย่างที่ 3.1 กับตัวอย่างที่ 3.2 จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมูลค่าเต็มที่แท้จริงของ
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความสูญหาย มีจ านวนเท่าเดิม และเปลี่ยนแปลงไป 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถค านวณได้เป็น 2 กรณี คือ 
(1)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม 
(2)  กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.1 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม  
จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มมูลค่าที่แท้จริง   =  1,000,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน   =     100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายยังคงเท่าเดิม   =  1,000,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ    =  1,000,000 100,000
1,000,000

     

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

ตัวอย่างที่ 3.2 กรณีมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายเพิ่มสูงขึ้น  
  ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000 บาท  
  ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-45 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

    ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =  1,000,000 100,000
1,200,000

     

        =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
   ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%) = 100,000 – 83,333.33  บาท  
    =  16,666.67  บาท  
2)  กรณีการประกันภัยชนิดจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มของทรัพย์สิน แบ่งเป็นดังนี้ 

(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะไม่มีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 

(ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท แต่
มิได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.3 กับตัวอย่างที่ 3.4 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้ายแบบ 
จร. 4.1 ก ากับเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.5 และตัวอย่างที่ 3.6 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น  

 
ตัวอย่างที่ 3.3 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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       = 500,000 100,000
1,000,000

     =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =  50,000 บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =  50,000 บาท  

 
ตัวอย่างที่ 3.4 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 
 

        = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
          

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%) = 100,000 – 41,666.67  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.5 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =              0  บาท  
 
 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตัวอย่างที่ 3.6 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.1 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่มิได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =     500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =     100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =   1,200,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (100%)  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (0%)  =             0  บาท  

(2)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ที่ก้าหนดไว้ โดยจะมีการระบุมูลค่าเต็มไว้ 
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยสต็อกสินค้าภายในโกดังของตน 

ภายใต้ความคุ้มครองแบบ จร. 2 (ลักทรัพย์ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) โดยก าหนดจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไว้เพียง 500,000 บาท และได้ระบุมูลค่าเต็ม 1,000,000 บาทในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ส าหรับ
ระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ครั้นวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดการปล้นทรัพย์ ท าให้สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน 100,000 บาท  

ตัวอย่างที่ 3.7 กับตัวอย่างที่ 3.8 แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต่างกัน กรณีที่มิได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ 
จร. 4.2 ก ากับเอาไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.9 และตัวอย่างที่ 3.10 ที่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 
ก ากับไว้ด้วย และโดยที่มูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหายคงเดิม หรือเพิ่มสูงขึ้น 
  

ตัวอย่างที่ 3.7 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,000,000

    =  50,000 หรือคิดเป็น 50% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (50%)  =      50,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (50%)  =      50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-47 
 

ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.8 (ไม่ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 
 

 
                    จ านวนเงินเอาประกันภัย           
                                                          มูลค่าเต็มที่แท้จริงของทรัพย์สนิ  
          ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 500,000 100,000
1,200,000

    =  41,666.67 หรือคิดเป็น 41.67% 
  

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (41.67%)  =  41,666.67  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (58.33%)(100,000 – 41,666.67)  =  58,333.33  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.9 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000  บาท  
หากมูลค่าเต็มที่แท้จริง ณ วันที่เกิดความสูญหาย ยังคงเท่าเดิม  =  1,000,000  บาท 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

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

     =  100,000 หรือคิดเป็น 100% 
  

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

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ  =   มูลค่าความเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง
อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 

8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเอาประกันภัย เช่น มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน ทั้งแบบระบุภัย และแบบสรรพภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

3.1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3.1.2 “เงิน” หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการ

จ่ายเงิน ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย 

3.1.3  “เวลาท างาน” หมายถึง เวลาที่สถานที่เอาประกันภัยได้เปิดด าเนินธุรกิจ และในระหว่างเวลา
ดังกล่าวนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแลเงิน ได้อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.4  “สถานที่เอาประกันภัย” หมายถึง บริเวณภายในอาคารที่ท าการของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้เอาประกันภัย ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5  “พนักงานรับส่งเงิน” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้
เอาประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินใน
ขณะที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.6  “ผู้รักษาทรัพย์” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะท่ี
เงินอยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของ หรือภารโรง 

3.1.7  “ผู้คุ้มครอง” หมายถึง บุรุษอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งร่วมเดินทางไปกับ
พนักงานรับส่งเงิน โดยค าสั่งของผู้เอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองและปกป้องการขนส่งเงิน แต่ไม่นับรวมถึงพนักงานขับรถ 

3.1.8  “การชิงทรัพย์” หมายถึง  
1)  การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 

(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
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       = 1,000,000 100,000
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    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง
อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 

8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเอาประกันภัย เช่น มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก 
(First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

 
3. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน ทั้งแบบระบุภัย และแบบสรรพภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้ว หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ  ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 

3.1.1  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
3.1.2 “เงิน” หมายถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการ

จ่ายเงิน ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย 

3.1.3  “เวลาท างาน” หมายถึง เวลาที่สถานที่เอาประกันภัยได้เปิดด าเนินธุรกิจ และในระหว่างเวลา
ดังกล่าวนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแลเงิน ได้อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.4  “สถานที่เอาประกันภัย” หมายถึง บริเวณภายในอาคารที่ท าการของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้เอาประกันภัย ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

3.1.5  “พนักงานรับส่งเงิน” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้
เอาประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินใน
ขณะที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.6  “ผู้รักษาทรัพย์” หมายถึง ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย ผู้มีหน้าที่ประจ า หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย ให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะที่
เงินอยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของ หรือภารโรง 

3.1.7  “ผู้คุ้มครอง” หมายถึง บุรุษอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งร่วมเดินทางไปกับ
พนักงานรับส่งเงิน โดยค าสั่งของผู้เอาประกันภัย เพื่อคุ้มครองและปกป้องการขนส่งเงิน แต่ไม่นับรวมถึงพนักงานขับรถ 

3.1.8  “การชิงทรัพย์” หมายถึง  
1)  การลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 

(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือ 
(2)  ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือ 
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ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-48     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตัวอย่างที่ 3.10 (ได้แนบเอกสารแนบท้าย แบบ จร. 4.2 ก ากับเอาไว้)  
มูลค่าเต็มที่แท้จริงของสต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยที่ได้แถลง  =  1,000,000  บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่ามูลค่าเต็มที่แท้จริง (50%)  =    500,000  บาท  
สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายไปบางส่วนเป็นเงิน =    100,000 บาท  
ถ้าเวลาเกิดความเสียหาย สต็อกสินค้าที่เอาประกันภัยมีมูลค่าเต็มสูงขึ้นเป็น  =  1,200,000  บาท  

 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามสูตร  

 

 
              มูลค่าเต็มของทรัพย์สิน ณ วันท่ีท าประกันภยั                   
                                                มูลค่าเตม็ที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย 
 

       = 1,000,000 100,000
1,200,000

    =  83,333.33 หรือคิดเป็น 83.33% 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ (83.33%)  =  83,333.33  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง (16.67%)(100,000 – 83,333.33)  =  16,666.67  บาท  
ฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยพึงพิจารณาทางเลือกอย่างถี่ถ้วน เมื่อประสงค์จัดท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าเต็มที่

แท้จริง  
2.5.3  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรม
หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายและได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแล้ว  
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ จร.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php  
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า โกดัง โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ เวชภัณฑ์ เครื่องประดับ  

เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับ =   มูลค่าความเสียหาย 
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(3)  ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

2)  การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังท าลายกระจกหน้าร้าน เพื่อพรากทรัพย์นั้นไป 
3)  การลักทรัพย์ไปจากตัวพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ซึ่งถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกาย 

หรือถูกท าให้สิ้นสติ 
3.1.9 “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การกระท าการชิงทรัพย์ตามข้อ 3.1.8 โดยร่วมกันกระท าตั้งแต่ 3 

คนขึ้นไป 
3.1.10  “การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย” หมายถึง การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังอย่าง

รุนแรง และปรากฏร่องรอยต่อผนังด้านนอกของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว ตามระบบของ 
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคมี หรือการ
โจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.11  “ความสูญเสีย” ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายด้วย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของเงิน 
ผู้รับฝากเงิน ผู้ครอบครองเงิน ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในที่นี้ คือ “เงิน” อันหมายถึง ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่สามารถ
ใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอื่นที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน 
ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ก าหนดเอาประกันภัยไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงคุ้มครองให้เลือกซื้อข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ 
ดังนี้ 

1)  ส้าหรับเงินค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ในเวลาท างาน ระหว่างขนส่งเงินนั้น เพื่อน าจ่ายให้แก่
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทัง่จ่ายออกไป โดยมีเงื่อนไขบังคับว่านอกเวลา
ท างานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของ  
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

2)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในสถานที่เอาประกันภัย ในเวลาท างาน ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอา
ประกันภัย หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินนั้น ภายในสถานที่
เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของหรือภารโรง 

3)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาท างาน ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือ
ห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อย ตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

4)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 
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(3)  ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ หรือ 
(4)  ปกปิดการกระท าความผิดนั้น หรือ 
(5)  ให้พ้นจากการจับกุม 

2)  การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังท าลายกระจกหน้าร้าน เพื่อพรากทรัพย์นั้นไป 
3)  การลักทรัพย์ไปจากตัวพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์ซึ่งถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกาย 

หรือถูกท าให้สิ้นสติ 
3.1.9 “การปล้นทรัพย์” หมายถึง การกระท าการชิงทรัพย์ตามข้อ 3.1.8 โดยร่วมกันกระท าตั้งแต่ 3 

คนขึ้นไป 
3.1.10  “การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย” หมายถึง การลักทรัพย์โดยการใช้ก าลังอย่าง

รุนแรง และปรากฏร่องรอยต่อผนังด้านนอกของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว ตามระบบของ 
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคมี หรือการ
โจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่เอาประกันภัย 

3.1.11  “ความสูญเสีย” ให้หมายความรวมถึง ความเสียหายด้วย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่ เจ้าของเงิน 
ผู้รับฝากเงิน ผู้ครอบครองเงิน ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในที่นี้ คือ “เงิน” อันหมายถึง ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่สามารถ
ใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอื่นที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน 
ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้ก าหนดเอาประกันภัยไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงคุ้มครองให้เลือกซื้อข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ 
ดังนี้ 

1)  ส้าหรับเงินค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ในเวลาท างาน ระหว่างขนส่งเงินนั้น เพื่อน าจ่ายให้แก่
ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทัง่จ่ายออกไป โดยมีเงื่อนไขบังคับว่านอกเวลา
ท างานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของ  
ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

2)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในสถานที่เอาประกันภัย ในเวลาท างาน ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอา
ประกันภัย หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินนั้น ภายในสถานที่
เอาประกันภัย แต่ไม่นับรวมบุคคลซึ่งท าหน้าที่ยาม พนักงานขนของหรือภารโรง 

3)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาท างาน ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือ
ห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อย ตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ 

4)  ส้าหรับเงินอ่ืนใดภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5)  ตัวตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตลอดจนตัวอาคารของสถานที่
เอาประกันภัย และทรัพย์สินอ่ืนๆ ของผู้เอาประกันภัย  

โดยเลือกก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดไว้ตามมูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าที่ตกลงกัน หรือตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นก็ได้ ฉะนั้น เงิน หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ ก็จะมิได้
รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยมิได้
เจตนาหรือมุ่งหวังตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดท่ีก าหนดไว้ โดยมีแบบความ
คุ้มครองให้เลือกซื้อได้แบบใดแบบหนึ่ง ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบข้อตกลงและแบบความคุ้มครอง 

 
ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 

ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ  
1) เงินค่าจ้าง/เงินเดือน 
    ในเวลาท างาน 
    - ระหว่างขนส่ง 
    - ภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ท่ีปิดล็อกไว้ 

 
 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

2) เงินใดๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 
    ในเวลาท างาน 
    - ขณะอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย  
      หุ้นส่วน หรือพนักงานผู้มีหน้าท่ี หรือได้รับ 
      มอบหมาย 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

3) เงินใดๆ ภายในตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย 
    นอกเวลาท างาน 
    - ขณะปิดล็อกไว้เรียบร้อย 

 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เป็นความรับผิด
รวมของผู้รับประกันภัยที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินนั้นของผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลจากภัยที่ระบุคุ้มครองอยู่  
ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะกระท าโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวกัน  ผู้รับ
ประกันภัยอาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซมให้ หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันมา
ทดแทนให้ หากผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนตามความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยแล้ว ทรัพย์สินที่
เสียหายนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้  
   3.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น  

1)  การฉ้อโกงหรือยักยอกกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้แบบความคุ้มครอง ปง. 3  

2)  การปลอมแปลงเอกสาร การทอนงินผิด การผิดพลาดหรือละเลยในการท าบัญชีหรือการ
ค านวณ  

3)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

4)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

3.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข เป็นต้น  
ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงินหรือ

ผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
กรณีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยคุ้มครองเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/ค่าจ้างเอาไว้ ส าหรับเงิน ขณะที่

ท าการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 100,000 
บาทต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

กรณีที่ 1 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 2 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.11 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ หากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เกิดมีคนร้ายชิงทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไปจากพนักงานรับส่งเงิน ขณะที่ท าการขนส่งอยู่
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.12 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าพนักงานรับส่งเงินนั้น
เป็นผู้กระท าผิดลักทรัพย์ถุงเงินดังกล่าวไปเสียเอง  
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนั้น เป็นความรับผิด
รวมของผู้รับประกันภัยที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินนั้นของผู้เอาประกันภัย อันเป็นผลจากภัยที่ระบุคุ้มครองอยู่  
ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะกระท าโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวกัน  ผู้รับ
ประกันภัยอาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซมให้ หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายคลึงกันมา
ทดแทนให้ หากผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วนตามความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยแล้ว ทรัพย์สินที่
เสียหายนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ  ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้  
   3.4.1  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น  

1)  การฉ้อโกงหรือยักยอกกระท าโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอา
ประกันภัย เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภายใต้แบบความคุ้มครอง ปง. 3  

2)  การปลอมแปลงเอกสาร การทอนงินผิด การผิดพลาดหรือละเลยในการท าบัญชีหรือการ
ค านวณ  

3)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การกระท าของผู้ก่อการร้าย  

4)  การถูกยึดทรัพย์โดยค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

3.4.2  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข เป็นต้น  
ตัวอย่าง การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงินหรือ

ผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
กรณีผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยคุ้มครองเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/ค่าจ้างเอาไว้ ส าหรับเงิน ขณะที่

ท าการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน ภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัย ในจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 100,000 
บาทต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเอา
ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

กรณีที่ 1 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 2 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.11 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ หากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เกิดมีคนร้ายชิงทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไปจากพนักงานรับส่งเงิน ขณะที่ท าการขนส่งอยู่
ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.12 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าพนักงานรับส่งเงินนั้น
เป็นผู้กระท าผิดลักทรัพย์ถุงเงินดังกล่าวไปเสียเอง  

 
 
 
 

 

3-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-52     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 
 

ข้อตกลงคุ้มครอง ปง. 1 ปง. 2 ปง. 3 
4) เงินใดๆ ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย 
    - ขณะขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
พยายามกระท า 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น 

 
สาเหตุใดๆ ที ่
ไม่ได้ระบุใน 
ข้อยกเว้น รวมการ 
ฉ้อโกงหรือการ 
ยักยอกที่ค้นพบใน 
สามวันท างาน 

5) ตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่ 
    เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่นๆ 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรพัย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

 
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ 
ก าลังรุนแรง 
พยายามกระท า 

  
1)  แบบ ปง. 1: การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระท าดังกล่าว หรือ  
2)  แบบ ปง. 2: สาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรือ 
3)  แบบ ปง. 3: เช่นเดียวกับแบบ ปง. 2 แต่เพิ่มการฉ้อโกง และการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน  

หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือ
การยักยอกนั้น ถ้าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นได้กระท ามาหลายครั้ งแล้ว กว่าจะค้นพบ ให้นับแต่วันที่กระท าการ
ดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 

1)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 
2)  ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น ณ เวลาปิดท าการของวันท างานหลังสุด ก่อนวันที่พบการสูญเสียนั้น 

ถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักทรัพย์ต่างๆ หรือ 
3)  ค่าซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินคล้ายคลึงกันมาทดแทน โดยคิดจากขณะเกิดความเสียหาย  

หรือมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในขณะที่เกิดความเสียหาย ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นหรือหลักทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักทรัพย์

ค้ าประกันการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้า หรือหนี้กู้ยืม จะถือว่าไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์นั้ น ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยได้ตีราคาและบันทึกไว้ในขณะจ่ายเงินทดรองหรือให้กู้ยืม ถ้าหากไม่มีการบันทึกราคาของทรัพย์สิน หรือ
หลักทรัพย์นั้นไว้ ให้ถือว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นเงินทดรอง หรือหนี้กู้ยืมส่วนที่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับช าระคืน บวกกับดอกเบี้ยค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
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ตัวอย่างที่ 3.11  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =    150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =      50,000  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.12  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  
เพื่อมิให้เกิดความคุ้มครองซ้ าซ้อนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์

ประกันภัยส าหรับเงินจึงได้ก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสาเหตุการฉ้อโกง หรือยักยอกที่ได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัย 
หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยเอาไว้ 

กรณีที่ 2 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย โดยได้ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษา
ทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นด้วย  
ถ้าปรากฏว่า วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไป 
ขณะที่ท าการขนส่งอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.13 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดไว้ หากผู้เอาประกันภัยสามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน  นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการดังกล่าว 
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.14 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่อาจค้นพบได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  

 
ตัวอย่างที่ 3.13  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =       50,000  บาท  
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ตัวอย่างที่ 3.14  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  

  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัยประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดที่ระบุไว้ 

3.5.2  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ปง.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/law search.php  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของเงิน และทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินอ่ืนใด หลักทรัพย์ ตู้นิรภัย 

หรือห้องนิรภัย เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร การจัดเก็บ

กุญแจตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ทั้งในและนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 
8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดแต่ไม่เกินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าที่ตกลงกัน  

หรือมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น หรือยอดประมาณการขนส่งเงินต่อครั้ง ต่อเดือน หรือต่อปีเอาประกันภัย เช่น 
มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก (First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 3.11  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =    150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =    100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =      50,000  บาท  
 
ตัวอย่างที่ 3.12  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =    100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  
เพื่อมิให้เกิดความคุ้มครองซ้ าซ้อนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์

ประกันภัยส าหรับเงินจึงได้ก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสาเหตุการฉ้อโกง หรือยักยอกที่ได้กระท าโดยผู้เอาประกันภัย 
หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัยเอาไว้ 

กรณีที่ 2 
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัย โดยได้ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกงและการยักยอกของพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาเงิน (ผู้รักษา
ทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกงหรือการยักยอกนั้นด้วย  
ถ้าปรากฏว่า วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ถุงเงินซึ่งบรรจุเงินจ านวน 150,000 บาทไป 
ขณะที่ท าการขนส่งอยู่ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ตัวอย่างที่ 3.13 แสดงถึงการได้รับความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดไว้ หากผู้เอาประกันภัยสามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างาน  นับจากวันถัดจากวันที่กระท าการดังกล่าว 
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ 3.14 ที่จะมิได้รับความคุ้มครอง ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่อาจค้นพบได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว  

 
ตัวอย่างที่ 3.13  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =     100,000  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =       50,000  บาท  
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ตัวอย่างที่ 3.14  
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง  =     100,000  บาท  
เงินที่ถูกพนักงานรับส่งเงินลักทรัพย์ไปทั้งสิ้น  =     150,000  บาท  
หากผู้เอาประกันภัยรับทราบเหตุเมื่อวันท างาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับ  =              0  บาท  
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง  =     150,000  บาท  

  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

3.5.1  การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความ
สูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัยประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดที่ระบุไว้ 

3.5.2  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ปง.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
ส าหรับเงิน ซึ่งมิได้มีหลายแบบเช่นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่กล่าวถึงข้างต้น รายละเอียดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/law search.php  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกล้วน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม้ล้วน เป็นโครงเหล็ก เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  ประเภทของเงิน และทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินอ่ืนใด หลักทรัพย์ ตู้นิรภัย 

หรือห้องนิรภัย เป็นต้น 
6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร การจัดเก็บ

กุญแจตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ทั้งในและนอกเวลาท างาน เป็นต้น 
7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

อุปกรณ์กันขโมย การจัดท าบัญชีควบคุมสินค้า เป็นต้น 
8)  เกณฑ์การก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดแต่ไม่เกินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าที่ตกลงกัน  

หรือมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น หรือยอดประมาณการขนส่งเงินต่อครั้ง ต่อเดือน หรือต่อปีเอาประกันภัย เช่น 
มูลค่าเต็ม มูลค่าที่ตกลงกัน มูลค่าความเสียหายส่วนแรก (First Loss Basis) เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ได้ถูกแยกออกมา
เป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท า
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อ ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
ทั่วไปอีกด้วย การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนี้จะประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายชนิด 
ทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ า
และภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้าในห้องเย็น เป็นต้น  

แต่ในที่นี้ จะกล่าวถึงกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ส าคัญเพียง 3 ชนิด ได้แก่  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองจักร  
3)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยจะสรุปสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละชนิดภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่
ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy) เป็นการรวมเอาความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (Construction All Risks Insurance 
Policy หรือ CAR) และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks Insurance 
Policy หรือ EAR) ดั้งเดิมเข้ามาไว้ด้วยกันในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ทั้งจัดเป็นประเภทการประกันภัยทรัพย์สิน
ชนิดเดียวที่ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับงานการก่อสร้าง (รวมถึงการตกแต่ง การต่อเติม) และการติดตั้งเครื่องจักรกับ
อุปกรณ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย โดยสามารถมีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก อันเกิดจากตัวงานเหล่านั้นที่เอาประกันภัยไว้ด้วย 
  ถึงแม้ผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการอาจจะได้มีการจัดจ้างแยกส่วนระหว่างงานก่อสร้างกับงานติดตั้ง คนกลาง
ประกันภัยก็ควรแนะน าให้จัดท าประกันภัยรวมทั้งโครงการในคราวเดียวกัน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาฉบับเดียวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะแยกส่วนงานกันคนละฉบับในแต่ละคราว 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
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  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัยหลายราย 
กล่าวคือ คู่สัญญาว่าจ้างงานโครงการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักรกับอุปกรณ์ อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้รับเหมาหลัก” อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายโดยตรงตามสัญญาว่าจ้าง ตลอดจนรวมถึงผู้รับเหมาช่วง ในฐานะตัวแทนของผู้รับเหมาด้วย 
ทั้งหมดนี้จะถูกระบุรวมกันเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวโดยตรง  ตามระบบออกแบบ-ประมูล-
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) หรือรูปแบบทั่วไป ภายหลังที่ได้มีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว 
  ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้วิธีการด าเนินงานส าหรับโครงการก่อสร้าง (Construction 
Project Delivery System) เป็นต้นว่า วิธีออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท า
สัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งส่วนการออกแบบและการก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล หรือวิธีบริหารการก่อสร้าง 
(Construction Management) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งในการบริหารและ
จัดการโครงการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล ควรพิจารณาระบุ
สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เก่ียวข้องให้เข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติมด้วย 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 2) วัตถุที่เอาประกันภัย 
3) ภัยคุ้มครอง และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ระยะเวลาเอาประกันภัย ปกติจะเป็นระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้างซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสิบสองเดือนก็ได้ โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น 

1)  ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือระยะเวลาการติดตั้ง (Construction or Erection Period) นับตั้งแต่
เวลาที่ได้ขนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยลง ณ สถานที่เอาประกันภัยเป็นวันแรก โดยไม่ค านึงว่าจะได้มีการระบุวันเวลา
เร่ิมต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยเอาไว้เป็นวันอ่ืนใดในกรมธรรม์ประกันภัย และจะสิ้นสุด ณ วันเวลาที่ได้ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันเวลาที่ได้ส่งมอบ เมื่องานก่อสร้างหรืองานติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือวันเวลา 
ที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าไปครอบครองแล้ว หากครอบครองเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือก็จะยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันเวลาใดเกิดข้ึนก่อนกัน 

2)  ระยะเวลาการทดสอบเครื่องจักรใหม่ (Testing Period) ซึ่งมิได้น ามาใช้บังคับกับเคร่ืองจักรเก่า
ด้วย โดยจะนับตั้งแต่วันเวลาเร่ิมทดสอบวันแรก ภายหลังจากติดตั้งเครื่องจักรใหม่นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และนับต่อเนื่องไป
สิ้นสุดในวันเวลาที่ได้ทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากมีเครื่องจักรใหม่หลายตัวติดตั้งเสร็จสิ้นไม่พร้อมกัน ให้มีผลใช้บังคับ
แยกกันเฉพาะกับเคร่ืองจักรที่ทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้กับเครื่องจักรตัวใดที่ยังไม่ได้ทดสอบ  

3)  ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา (Maintenance Period) นับตั้งแต่วันเวลาเมื่อระยะเวลาการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้ง (รวมถึงระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรใหม่ด้วย) ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือสิ้นสุดนับตั้งแต่วันเวลา  
ดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และนับต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลาการบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้ว  
   1.3.2  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งตนมีส่วนได้เสีย
อยู่ตามความประสงค์ ได้แก่  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.6  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เก่ียวกับวิศวกรรมจัดเป็นการประกันภัยทรัพย์สินประเภทหนึ่ง แต่ได้ถูกแยกออกมา
เป็นพิเศษ เนื่องด้วยมีลักษณะความเสี่ยงภัยที่แตกต่างออกไป กอปรกับในสัญญาประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท า
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ก็ได้ถูกจัดแยกออกไปต่างหากจากสัญญาประกันภัยต่อ ส าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
ทั่วไปอีกด้วย การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนี้จะประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายชนิด 
ทั่วไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยหม้อน้ า
และภาชนะรับแรงดัน กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้าในห้องเย็น เป็นต้น  

แต่ในที่นี้ จะกล่าวถึงกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ส าคัญเพียง 3 ชนิด ได้แก่  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองจักร  
3)  กรมธรรม์ประกันภัยเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยจะสรุปสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละชนิดภายใต้หัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่
ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา  
  กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy) เป็นการรวมเอาความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (Construction All Risks Insurance 
Policy หรือ CAR) และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับการติดตั้ง (Erection All Risks Insurance 
Policy หรือ EAR) ดั้งเดิมเข้ามาไว้ด้วยกันในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ทั้งจัดเป็นประเภทการประกันภัยทรัพย์สิน
ชนิดเดียวที่ถูกออกแบบเฉพาะส าหรับงานการก่อสร้าง (รวมถึงการตกแต่ง การต่อเติม) และการติดตั้งเครื่องจักรกับ
อุปกรณ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย โดยสามารถมีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก อันเกิดจากตัวงานเหล่านั้นที่เอาประกันภัยไว้ด้วย 
  ถึงแม้ผู้ว่าจ้างเจ้าของโครงการอาจจะได้มีการจัดจ้างแยกส่วนระหว่างงานก่อสร้างกับงานติดตั้ง คนกลาง
ประกันภัยก็ควรแนะน าให้จัดท าประกันภัยรวมทั้งโครงการในคราวเดียวกัน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาฉบับเดียวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่จะแยกส่วนงานกันคนละฉบับในแต่ละคราว 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
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  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัยหลายราย 
กล่าวคือ คู่สัญญาว่าจ้างงานโครงการก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องจักรกับอุปกรณ์ อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง  
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้รับเหมา” หรือ “ผู้รับเหมาหลัก” อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายโดยตรงตามสัญญาว่าจ้าง ตลอดจนรวมถึงผู้รับเหมาช่วง ในฐานะตัวแทนของผู้รับเหมาด้วย 
ทั้งหมดนี้จะถูกระบุรวมกันเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวโดยตรง  ตามระบบออกแบบ-ประมูล-
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) หรือรูปแบบทั่วไป ภายหลังที่ได้มีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว 
  ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้วิธีการด าเนินงานส าหรับโครงการก่อสร้าง (Construction 
Project Delivery System) เป็นต้นว่า วิธีออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท า
สัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งส่วนการออกแบบและการก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล หรือวิธีบริหารการก่อสร้าง 
(Construction Management) โดยเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างจะท าสัญญาว่าจ้างฉบับเดียวทั้งในการบริหารและ
จัดการโครงการตั้งแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จกับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูล ควรพิจารณาระบุ
สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง หรือผู้บริหารการก่อสร้างที่เก่ียวข้องให้เข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมเพิ่มเติมด้วย 
  1.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ระยะเวลาเอาประกันภัย 2) วัตถุที่เอาประกันภัย 
3) ภัยคุ้มครอง และ 4) จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1  ระยะเวลาเอาประกันภัย ปกติจะเป็นระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้างซ่ึงอาจจะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสิบสองเดือนก็ได้ โดยแบ่งย่อยออกได้เป็น 

1)  ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือระยะเวลาการติดตั้ง (Construction or Erection Period) นับตั้งแต่
เวลาที่ได้ขนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยลง ณ สถานที่เอาประกันภัยเป็นวันแรก โดยไม่ค านึงว่าจะได้มีการระบุวันเวลา
เร่ิมต้นของระยะเวลาเอาประกันภัยเอาไว้เป็นวันอ่ืนใดในกรมธรรม์ประกันภัย และจะสิ้นสุด ณ วันเวลาที่ได้ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันเวลาที่ได้ส่งมอบ เมื่องานก่อสร้างหรืองานติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือวันเวลา 
ที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าไปครอบครองแล้ว หากครอบครองเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือก็จะยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันเวลาใดเกิดข้ึนก่อนกัน 

2)  ระยะเวลาการทดสอบเครื่องจักรใหม่ (Testing Period) ซึ่งมิได้น ามาใช้บังคับกับเคร่ืองจักรเก่า
ด้วย โดยจะนับตั้งแต่วันเวลาเร่ิมทดสอบวันแรก ภายหลังจากติดตั้งเครื่องจักรใหม่นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และนับต่อเนื่องไป
สิ้นสุดในวันเวลาที่ได้ทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง
เป็นอย่างอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากมีเครื่องจักรใหม่หลายตัวติดตั้งเสร็จสิ้นไม่พร้อมกัน ให้มีผลใช้บังคับ
แยกกันเฉพาะกับเคร่ืองจักรที่ทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้กับเครื่องจักรตัวใดที่ยังไม่ได้ทดสอบ  

3)  ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา (Maintenance Period) นับตั้งแต่วันเวลาเมื่อระยะเวลาการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้ง (รวมถึงระยะเวลาทดสอบเครื่องจักรใหม่ด้วย) ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือสิ้นสุดนับตั้งแต่วันเวลา  
ดังระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และนับต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลาการบ ารุงรักษาที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้ว  
   1.3.2  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งตนมีส่วนได้เสีย
อยู่ตามความประสงค์ ได้แก่  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1) วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการท างานที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้  
อันประกอบด้วย  

(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถทุี่เอาประกันภัย คือ วัสดุและสิ่งของต่างๆ ที่น ามาใช้ก่อสร้าง
จนได้งานส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งในกรมธรรม์
ประกันภัยจะเรียกว่า งานตามสัญญา (งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงาน
เหล่านั้นด้วย) โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุ หรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดย  
ผู้ว่าจ้างด้วย 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สินที่น ามาติดตั้งจนได้งานส าเร็จ
สมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง เป็นต้น โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษี
ศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2)  วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกขยายเพิ่มเติมได้ อันได้แก่ 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานในสถานที่ตั้งโครงการ 
(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตั้ง  
(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยใน

หมวดนี้ที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นมา
จากการก่อสร้างหรือการติดตั้งตามสัญญาว่าจ้างนั้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ช าระแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ
ประกันภัย 
   1.3.3  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้เอาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตาม 
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน  
ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ทั้งที่ปรากฏร่องรอย
งัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ที่ก าหนดไว้ 
   1.3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก อันประกอบด้วยงานตามสัญญานั้น 

(งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงานเหล่านั้นด้วย)  วัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้
โดยผู้ว่าจ้างนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดยผู้ว่าจ้าง 
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ส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมนั้น กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างคือ มูลค่าปัจจุบัน ณ เวลาที่ได้มีการตกลงท าสัญญาประกันภัย และกรณีเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
โรงงานในสถานที่ตั้งโครงการคือ มูลค่าของใหม่ที่เปลี่ยนทดแทน  

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยหลักอันประกอบด้วยทรัพย์สินที่จะท าการ
ติดตั้ง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรกับเงินที่ต้องช าระ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ 
มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้อง
ช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
สูงสุดตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ส าหรับในแต่ละอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุที่ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์แต่ละครั้ง 
และโดยรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 

ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่  
ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เ กินกว่า
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น
กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนของใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้วตามแต่กรณี ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซมดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่อย่างใด 

ส่วนความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานใน
สถานที่ตั้งโครงการที่ได้เอาประกันภัยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ จะได้แก่ ในกรณีที่ความเสียหายใดๆ สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย หักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้ หักด้วยค่าซาก 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 
ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เก่ียวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เกินกว่าจ านวน
เงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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1) วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการท างานที่ได้ระบุเอาประกันภัยไว้  
อันประกอบด้วย  

(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถทุี่เอาประกันภัย คือ วัสดุและสิ่งของต่างๆ ที่น ามาใช้ก่อสร้าง
จนได้งานส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ไม้ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งในกรมธรรม์
ประกันภัยจะเรียกว่า งานตามสัญญา (งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงาน
เหล่านั้นด้วย) โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุ หรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดย  
ผู้ว่าจ้างด้วย 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ทรัพย์สินที่น ามาติดตั้งจนได้งานส าเร็จ
สมบูรณ์ขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง เป็นต้น โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษี
ศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2)  วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกขยายเพิ่มเติมได้ อันได้แก่ 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานในสถานที่ตั้งโครงการ 
(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติม คือ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ใน

การติดตั้ง  
(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยใน

หมวดนี้ที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นมา
จากการก่อสร้างหรือการติดตั้งตามสัญญาว่าจ้างนั้น โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ช าระแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฏหมายที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ
ประกันภัย 
   1.3.3  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกโดยผู้เอาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตาม 
ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานหรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน  
ภัยเนื่องจากน้ า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยลักทรัพย์ทั้งที่ปรากฏร่องรอย
งัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ที่ก าหนดไว้ 
   1.3.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด 
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง วัตถุที่เอาประกันภัยหลัก อันประกอบด้วยงานตามสัญญานั้น 

(งานถาวรและงานชั่วคราว รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นงานเหล่านั้นด้วย)  วัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้
โดยผู้ว่าจ้างนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
โดยรวมถึงวัสดุ ค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้องช าระกับวัสดุหรือสิ่งของที่จัดหามาให้โดยผู้ว่าจ้าง 
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ส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมนั้น กรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างคือ มูลค่าปัจจุบัน ณ เวลาที่ได้มีการตกลงท าสัญญาประกันภัย และกรณีเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
โรงงานในสถานที่ตั้งโครงการคือ มูลค่าของใหม่ที่เปลี่ยนทดแทน  

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง วัตถุที่เอาประกันภัยหลักอันประกอบด้วยทรัพย์สินที่จะท าการ
ติดตั้ง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรกับเงินที่ต้องช าระ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้น จ านวนเงินเอาประกันภัยคือ 
มูลค่าเต็มของงานตามสัญญานั้น ณ เวลาที่ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยรวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร เงินที่ต้อง
ช าระกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

(3)  หมวดที่ 3 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด
สูงสุดตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ส าหรับในแต่ละอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุที่ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์แต่ละครั้ง 
และโดยรวมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  หมวดที่ 1 งานก่อสร้าง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 

ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่  
ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เ กินกว่า
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น
กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ผู้รับประกันภัยจะท าการชดใช้โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนของใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้วตามแต่กรณี ผู้รับ
ประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซมดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่อย่างใด 

ส่วนความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และโรงงานใน
สถานที่ตั้งโครงการที่ได้เอาประกันภัยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ จะได้แก่ ในกรณีที่ความเสียหายใดๆ สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย หักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้ หักด้วยค่าซาก 

(2)  หมวดที่ 2 งานติดตั้ง ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยหลัก 
ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เก่ียวกับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหลายดังกล่าว จนถึงจ านวนเงินที่ไม่เกินกว่าจ านวน
เงินที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินไปกว่าจ านวนรวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวตามที่ได้เอาประกันภัยไว้ในที่นี้ เว้นแต่เท่าที่จะได้ก าหนดให้จ านวนเงินนั้น

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ในกรณีที่ความเสียหายใดๆสามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายหักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้หักด้วยค่าซาก 

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซม
ดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่
อย่างใด 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น  

(1)  การกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบประจ าสถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งนั้นเอง  

(2)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด หรือค่าปรับทุกกรณี  
(3)  ภัยสงคราม ภัยการก่อความไม่สงบทางการเมือง  
(4)  การยึดทรัพย์ การริบทรัพย์ การท าลายทรัพย์ โดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
(5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2)  ข้อยกเว้นหมวดงานก่อสร้าง/งานติดตั ง เช่น  
(1)  การออกแบบผิดพลาด ความบกพร่องของวัสดุ หรือการหล่อ หรือฝีมือแรงงาน  
(2)  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือการแก้ไขความบกพร่องของวัสดุ และ/หรือของฝีมือแรงงาน

ที่เกิดขึ้นโดยตรง  
(3)  การช ารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไกและ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/การติดตั้ง  
(4)  การเสื่อมสภาพ การสึกกร่อน การผุกร่อนจากการมิได้ใช้ หรือจากสภาวะของอากาศ  
(5)  ยานพาหนะต่างๆ เงินตรา เช็ค แสตมป์ เอกสาร ภาพวาด สมุดบัญชี ใบเสร็จ หีบห่อ  

3)  ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เช่น 
(1)  ชีวิตร่างกายของลูกจ้าง หรือคนงาน หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับเหมา ผู้ ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมา  
(2)  ทรัพย์สินที่เป็นของ หรืออยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแลของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมานี้ ตลอดจนลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลเหล่านั้นด้วย  
(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การ

ขาดสิ่งค้ ายัน หรือสิ่งค้ ายันไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มี
สาเหตุ หรือเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว  
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(4)  ความรับผิดตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ค าแนะน าทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพของผู้เอา
ประกันภัย หรือตัวแทน  

 
ตัวอย่างที่ 3.15 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ส าหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด า เนินการก่อสร้าง

ดังกล่าว โดยเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมาต่างเข้าร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  

เมื่อผู้รับเหมาท าการตอกเสาเข็มของโครงการก่อสร้างอาคารสูงนี้ ได้ส่งผลท าให้สิ่งปลูกสร้างของเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายจนถึงขนาดทรุดตัวและแตกร้าว 

แนวทางในการวิเคราะห์ 
แม้ผู้เอาประกันภัยร่วมมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่เนื่องจากความ

เสียหายดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในข้อ (3) ข้างต้น ซึ่งระบุไม่คุ้มครอง 
“ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่งค้้ายัน
ไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มีสาเหตุ หรือเป็นผลมาจาก
ความเสียหายดังกล่าว” จึงมิอาจได้รับความคุ้มครองดังกล่าว 

กรณีนี้ คนกลางประกันภัยควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้เข้าใจ และรับทราบถึงข้อยกเว้นนี้ตั้งแต่ต้น 
พร้อมกับแนะน าทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการเสนอให้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ด้วย ภายใต้เอกสารแนบท้ายที่
เรียกว่า “การสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่ งค้้ายันไม่เพียงพอ (Vibration, Removal or Weakening of 
Support)” ซึ่งจะขยายความคุ้มครองกรณีนี้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดข้อหนึ่งว่า จะไม่คุ้มครองหากความเสียหายที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงการรอยร้าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นส่งผลท าให้โครงสร้างของตัวอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง หรือเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้อาคาร  
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย หากในกรณีของความสูญเสีย
หรือความเสียหายได้พบว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ได้ก าหนดให้เอาประกันภัยไว้ เช่นนี้ 
จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถูกลดลงไปตามสัดส่วน เม่ือเปรียบเทียบ
จ านวนเงินเอาประกันภัยกับจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย 

2)  การประกันภัยประเภทอื่น การประกันภัยนี้จะไม่ร่วมเฉลี่ยความรับผิดกับการประกันภัยอ่ืน เว้นแต่
เท่าที่จะไม่ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นเท่านั้น 

3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดทันทีโดย
อัตโนมัติ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 

(1)  เมื่อได้มีการเปลี่ยนไปในสาระส าคัญของความเสี่ยงภัย และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
(2)  เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาติดตั้ง แล้วแต่กรณี 
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กลับคืนสู่จ านวนเงินเต็มดังเดิม ด้วยการที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับประกันภัย ตาม
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงกันไว้ ส าหรับจ านวนเงินที่ได้รับการชดใช้ตามส่วน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายไปจนถึง
วันสิ้นอายุของกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่น ามารวมค านวณในกรณีการปรับปรุงเบี้ย
ประกันภัยใดๆ 

ในกรณีที่ความเสียหายใดๆสามารถซ่อมแซมได้ ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าที่
จ าเป็น เพื่อท าให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายหักด้วยค่าซาก หรือในกรณีที่เป็นความ
สูญเสียโดยสิ้นเชิง ให้ชดใช้มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนี้หักด้วยค่าซาก 

ผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวใดๆ หากว่าการซ่อมแซม
ดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมสุดท้าย และมิได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการซ่อมแซมแต่
อย่างใด 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น  

(1)  การกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบประจ าสถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้งนั้นเอง  

(2)  ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด หรือค่าปรับทุกกรณี  
(3)  ภัยสงคราม ภัยการก่อความไม่สงบทางการเมือง  
(4)  การยึดทรัพย์ การริบทรัพย์ การท าลายทรัพย์ โดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
(5)  ภัยจากนิวเคลียร์  

   2)  ข้อยกเว้นหมวดงานก่อสร้าง/งานติดตั ง เช่น  
(1)  การออกแบบผิดพลาด ความบกพร่องของวัสดุ หรือการหล่อ หรือฝีมือแรงงาน  
(2)  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือการแก้ไขความบกพร่องของวัสดุ และ/หรือของฝีมือแรงงาน

ที่เกิดขึ้นโดยตรง  
(3)  การช ารุดเสียหาย หรือการขัดข้องของระบบกลไกและ/หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/การติดตั้ง  
(4)  การเสื่อมสภาพ การสึกกร่อน การผุกร่อนจากการมิได้ใช้ หรือจากสภาวะของอากาศ  
(5)  ยานพาหนะต่างๆ เงินตรา เช็ค แสตมป์ เอกสาร ภาพวาด สมุดบัญชี ใบเสร็จ หีบห่อ  

3)  ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เช่น 
(1)  ชีวิตร่างกายของลูกจ้าง หรือคนงาน หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับเหมา ผู้ ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมา  
(2)  ทรัพย์สินที่เป็นของ หรืออยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแลของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้าง หรือ

บริษัทอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานรับเหมานี้ ตลอดจนลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลเหล่านั้นด้วย  
(3)  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การ

ขาดสิ่งค้ ายัน หรือสิ่งค้ ายันไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มี
สาเหตุ หรือเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว  
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(4)  ความรับผิดตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ค าแนะน าทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพของผู้เอา
ประกันภัย หรือตัวแทน  

 
ตัวอย่างที่ 3.15 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ส าหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ด า เนินการก่อสร้าง

ดังกล่าว โดยเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมาต่างเข้าร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  

เมื่อผู้รับเหมาท าการตอกเสาเข็มของโครงการก่อสร้างอาคารสูงนี้ ได้ส่งผลท าให้สิ่งปลูกสร้างของเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายจนถึงขนาดทรุดตัวและแตกร้าว 

แนวทางในการวิเคราะห์ 
แม้ผู้เอาประกันภัยร่วมมีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย แต่เนื่องจากความ

เสียหายดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในข้อ (3) ข้างต้น ซึ่งระบุไม่คุ้มครอง 
“ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่งค้้ายัน
ไม่เพียงพอ หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดที่มีสาเหตุ หรือเป็นผลมาจาก
ความเสียหายดังกล่าว” จึงมิอาจได้รับความคุ้มครองดังกล่าว 

กรณีนี้ คนกลางประกันภัยควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้เข้าใจ และรับทราบถึงข้อยกเว้นนี้ตั้งแต่ต้น 
พร้อมกับแนะน าทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการเสนอให้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ด้วย ภายใต้เอกสารแนบท้ายที่
เรียกว่า “การสั่นสะเทือน การขาดสิ่งค้้ายัน หรือสิ่ งค้้ายันไม่เพียงพอ (Vibration, Removal or Weakening of 
Support)” ซึ่งจะขยายความคุ้มครองกรณีนี้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดข้อหนึ่งว่า จะไม่คุ้มครองหากความเสียหายที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงการรอยร้าว เว้นแต่ ความเสียหายนั้นส่งผลท าให้โครงสร้างของตัวอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง หรือเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้อาคาร  
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย หากในกรณีของความสูญเสีย
หรือความเสียหายได้พบว่า จ านวนเงินเอาประกันภัยมีจ านวนเงินน้อยกว่าที่ได้ก าหนดให้เอาประกันภัยไว้ เช่นนี้ 
จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถูกลดลงไปตามสัดส่วน เม่ือเปรียบเทียบ
จ านวนเงินเอาประกันภัยกับจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย 

2)  การประกันภัยประเภทอื่น การประกันภัยนี้จะไม่ร่วมเฉลี่ยความรับผิดกับการประกันภัยอ่ืน เว้นแต่
เท่าที่จะไม่ได้รับการชดใช้จากการประกันภัยอื่นเท่านั้น 

3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดทันทีโดย
อัตโนมัติ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 

(1)  เมื่อได้มีการเปลี่ยนไปในสาระส าคัญของความเสี่ยงภัย และท าให้มีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น 
(2)  เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาติดตั้ง แล้วแต่กรณี 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  เมื่อผู้รับเหมา ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  หรือสัญญาติดตั้ง
แล้วแต่กรณี 

(4)  เมื่อผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้หยุดท างานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งเดือน 
ด้วยสาเหตุอื่นใดที่มิใช่เนื่องมาจากสาเหตุของฤดูกาล 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลาง
ประกันภัยจ าต้องสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ เอา
ประกันภัยได้  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง เช่น สร้างบ้าน ร้านค้า ตึกสูง อาคารที่มีชั้นใต้ดิน
โรงงานผลิต ถนน สะพาน อุโมงค์ มูลค่างาน ระยะเวลาก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือเป็นงานตกแต่ง ต่อเติมจากโครงสร้างเดิม 
เป็นต้น 

2)  รายละเอียดการด าเนินการของงานที่จะท า รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ และตัวงานอ่ืนๆ ทั้งหลาย 
เช่น งานปรับสภาพพื้นดิน งานเสาเข็ม งานขุด ระดับความลึก มูลค่าทั้งสิ้นของงานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
มูลค่าของวัสดุที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาเอง เป็นต้น  

3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ด าเนินงานอยู่ที่ใด มีสภาพพื้นที่อย่างไร มีสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ระยะห่างของบริเวณข้างเคียง สภาพแวดล้อมโดยรอบ สถานที่เก็บวัสดุภายนอก (ถ้ามี) เป็นต้น 

4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น สถานที่ด าเนินงานประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นต้น 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การควบคุม

การท างานที่เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การจัดส ารองเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันเวลาฉุกเฉิน การจัดเก็บวัสดุ การจัดท าบัญชีควบคุม
วัสดุ เป็นต้น 

7)  ประวัติ ความช านาญ และผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา เช่น ช านาญการก่อสร้างประเภทใด ผู้ผลิต
เครื่องจักรมาติดตั้งเครื่องจักรให้เองหรือเปล่า เคยมีประวัติความเสียหายที่ผ่านมาอะไรบ้าง ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า  
ห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย 
เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
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  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ 
2)  “เครื่องจักร” หมายถึง ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 

ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยเคร่ืองจักรในการผลิตและ
อุปกรณ์ช่วยต่างๆ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์กลไกต่างๆ ปั้นจั่นตลอดจนเครื่องยก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
หน่วยก าเนิด หรือจ่ายพลังงาน ฯลฯ ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้ ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอา
ประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ และประกอบติดตั้ง
กลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่องภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขตประเทศไทย โดยก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าใหม่ ฉะนั้น ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

2)  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ การหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความ
ผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
สาเหตุอ่ืนจากไฟฟ้า การขาดน้ าในหม้อน้ า การควบคุมใช้เครื่องอย่างไม่ถูกวิธี การขาดความช านาญ ความสะเพร่า ภัย
ลมพายุ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ

ราคาของเครื่องจักรใหม่ ชนิดและขนาดเดียวกัน ซึ่งจะน ามาเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้
หมายความว่า ราคาของเครื่องจักรใหม่ที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) 
และค่าติดตั้ง 

(2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ก.  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอด
ถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษี
ศุลกากร และค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ถ้าการ
ซ่อมแซมนี้กระท าในโรงงานของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(3)  เมื่อผู้รับเหมา ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  หรือสัญญาติดตั้ง
แล้วแต่กรณี 

(4)  เมื่อผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นคู่สัญญาว่าจ้างดังกล่าวได้หยุดท างานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งเดือน 
ด้วยสาเหตุอื่นใดที่มิใช่เนื่องมาจากสาเหตุของฤดูกาล 
  1.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
การปฏิบัติงานตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่
ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลาง
ประกันภัยจ าต้องสอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ เอา
ประกันภัยได้  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง เช่น สร้างบ้าน ร้านค้า ตึกสูง อาคารที่มีชั้นใต้ดิน
โรงงานผลิต ถนน สะพาน อุโมงค์ มูลค่างาน ระยะเวลาก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือเป็นงานตกแต่ง ต่อเติมจากโครงสร้างเดิม 
เป็นต้น 

2)  รายละเอียดการด าเนินการของงานที่จะท า รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ และตัวงานอ่ืนๆ ทั้งหลาย 
เช่น งานปรับสภาพพื้นดิน งานเสาเข็ม งานขุด ระดับความลึก มูลค่าทั้งสิ้นของงานตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
มูลค่าของวัสดุที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาเอง เป็นต้น  

3)  สถานที่เอาประกันภัย เช่น สถานที่ด าเนินงานอยู่ที่ใด มีสภาพพื้นที่อย่างไร มีสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
ระยะห่างของบริเวณข้างเคียง สภาพแวดล้อมโดยรอบ สถานที่เก็บวัสดุภายนอก (ถ้ามี) เป็นต้น 

4)  อาณาเขตความคุ้มครอง เช่น สถานที่ด าเนินงานประเทศไทย หรือต่างประเทศ เป็นต้น 
5)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
6)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การควบคุม

การท างานท่ีเกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การจัดส ารองเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันเวลาฉุกเฉิน การจัดเก็บวัสดุ การจัดท าบัญชีควบคุม
วัสดุ เป็นต้น 

7)  ประวัติ ความช านาญ และผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา เช่น ช านาญการก่อสร้างประเภทใด ผู้ผลิต
เครื่องจักรมาติดตั้งเครื่องจักรให้เองหรือเปล่า เคยมีประวัติความเสียหายที่ผ่านมาอะไรบ้าง ย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า  
ห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแบบสรรพภัย 
เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-63 
 

  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ฉบับนี้ 
2)  “เครื่องจักร” หมายถึง ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 

ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1)  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัยประกอบด้วยเคร่ืองจักรในการผลิตและ
อุปกรณ์ช่วยต่างๆ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์กลไกต่างๆ ปั้นจั่นตลอดจนเครื่องยก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
หน่วยก าเนิด หรือจ่ายพลังงาน ฯลฯ ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้ ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เอา
ประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ และประกอบติดตั้ง
กลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่องภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขตประเทศไทย โดยก าหนดจ านวนเงิน
เอาประกันภัยตามมูลค่าใหม่ ฉะนั้น ทรัพย์สินใดที่มิได้ระบุเอาประกันภัยไว้ก็จะมิได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด  

2)  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ การหล่อ และการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความ
ผิดพลาด หรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
สาเหตุอ่ืนจากไฟฟ้า การขาดน้ าในหม้อน้ า การควบคุมใช้เครื่องอย่างไม่ถูกวิธี การขาดความช านาญ ความสะเพร่า ภัย
ลมพายุ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
(1)  จ้านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ

ราคาของเครื่องจักรใหม่ ชนิดและขนาดเดียวกัน ซึ่งจะน ามาเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้
หมายความว่า ราคาของเครื่องจักรใหม่ที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) 
และค่าติดตั้ง 

(2)  วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ก.  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอด
ถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษี
ศุลกากร และค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ถ้าการ
ซ่อมแซมนี้กระท าในโรงงานของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซม 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมด้วยเหตุผลส าหรับค่าใช้จ่าย การด าเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมส าหรับ
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ข.  ในกรณีที่ เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
เครื่องจักรนั้น ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และค่าภาษีศุลกากร 
(หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ 
ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงจากค่าของการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม  
ปกติ ส าหรับการถอดถอนเครื่องจักรที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ซ่อมแซมถาวรและจะไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยจะจ่ายเป็นเงิน หรือเปลี่ยนทดแทนให้ หรือซ่อมแซมให้ก็ได้ (ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะ
เห็นสมควร) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับเครื่องจักรแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ในปีใดปีหนึ่งของการประกันภัยต้องไม่เกินจ านวนซึ่งระบุก ากับไว้ และรวมทั้ งสิ้นจะต้องไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันทั้งหมดดังระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1)  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
(1)  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การดับเพลิง หรือการรื้อเก็บซากปรักหักพัง และรื้อถอน  การระเบิดทางเคมี 

ควัน เขม่า สารที่เป็นอันตราย แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ดินทลาย น้ าท่วม การชนจากยวดยานต่างๆ การลักทรัพย์  
(2)  สิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนเริ่มประกันภัย ความเสียหายที่ผู้ผลิต หรือผู้ขายเครื่องจักร

ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย หรือสัญญา  
(3)  การทดสอบหรือการใช้งานที่ผิดปกติ การเสื่อมสภาพ  ความสึกหรอ การเซาะกร่อน สนิม 

ตะกอน  
(4)  การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน  
(5)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน 

การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอ า นาจ
ปกครองโดยก าลังทหาร การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาด หรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล เป็นต้น 

(6)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
2)  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ หรือ 

มีอายุใช้งานสั้น เช่น ใบมีด สายพาน แม่พิมพ์ แบบหล่อ เป็นต้น  
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-65 
 

ตัวอย่างที่ 3.16 การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เครื่องจักร ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร 

เจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งได้ท าประกันภัยคุ้มครองเคร่ืองจักรของตนเองไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร ต่อมาระหว่างที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่นั้น ได้เกิดการขัดข้องของกลไกภายใน จนส่งผลท าให้เกิดไฟลุกไหม้
ขึ้นที่ตัวเคร่ืองจักร พนักงานจึงช่วยกันดับไฟมิให้ลุกลามออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
เมื่อพิจารณาจากข้อยกเว้นในเรื่องของสาเหตุที่ยกเว้น ข้อ (1) ซึ่งระบุไม่คุ้มครองถึงไฟไหม้นั้น ท าให้ดู

เสมือนหนึ่งกรณีนี้จะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยมิได้รับความคุ้มครอง แต่โดยเจตนารมณ์ของข้อยกเว้นนี้แล้ว เป็นการ
ยกเว้นเพื่อให้ภัยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปนั้นไปได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ จะอยู่ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับ จึงท าให้กลับมาได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรฉบับนี้ 
เพราะสาเหตุที่เกิดเป็นอุบัติเหตุจากปัจจัยภายในที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น โดยมีไฟไหม้เป็นสาเหตุใกล้ชิดที่ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน 
  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ต่ ากว่าจ านวนที่ต้องการให้เอาประกันภัย จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับจ านวนเงินที่ต้องการให้เอาประกันภัย หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่ง
รายการ ทุกๆ รายการจะต้องใช้บังคับโดยเงื่อนไขนี้ 

2)  การประกันภัยอื่น เมื่อใดเกิดเหตุท าให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยรายอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายรายเดียวกัน ผู้รับประกันภัย
นี้จะไม่รับผิดชดใช้ หรือจ่ายสมทบมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของผู้รับประกันภัยนี้ต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวนั้น 

3)  การระงับความคุ้มครอง เครื่องจักรที่เอาประกันภัยรายการใด ซึ่งได้เกิดความเสียหายและต้องมี
การซ่อมแซม เมื่อผู้รับประกันภัยได้ตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยยังใช้เครื่องจักรรายการนั้น
ต่อไป โดยยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่พอใจของผู้รับประกันภัยเสียก่อน ผู้รับประกันภัยก็จะไม่รับผิดหาก เครื่องจักร
รายการนั้นได้มีความเสียหายเกิดข้ึนอีก  

4)  การสิ นสุดผลบังคับของสัญญาประกันภัย ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันจะท าให้มีภัยที่รับ

เสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

(2)  ถ้าค าขอเอาประกันภัย หรือค าแถลงของผู้เอาประกันภัยไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ หรือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุจริตด้วยประการใดๆ หรือได้มีการแจ้งความเท็จ หรือใช้ความเท็จนั้นสนับสนุน หรือ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมด้วยเหตุผลส าหรับค่าใช้จ่าย การด าเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมส าหรับ
ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ข.  ในกรณีที่ เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
เครื่องจักรนั้น ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และค่าภาษีศุลกากร 
(หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ 
ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงจากค่าของการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตาม  
ปกติ ส าหรับการถอดถอนเครื่องจักรที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ซ่อมแซมถาวรและจะไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยจะจ่ายเป็นเงิน หรือเปลี่ยนทดแทนให้ หรือซ่อมแซมให้ก็ได้ (ตามแต่ผู้รับประกันภัยจะ
เห็นสมควร) จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับเครื่องจักรแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ ในปีใดปีหนึ่งของการประกันภัยต้องไม่เกินจ านวนซึ่งระบุก ากับไว้ และรวมทั้ งสิ้นจะต้องไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันทั้งหมดดังระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) สาเหตุที่ยกเว้น และ 2) 
ทรัพย์สินที่ยกเว้น โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1)  สาเหตุที่ยกเว้น เช่น 
(1)  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การดับเพลิง หรือการรื้อเก็บซากปรักหักพัง และรื้อถอน  การระเบิดทางเคมี 

ควัน เขม่า สารที่เป็นอันตราย แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ดินทลาย น้ าท่วม การชนจากยวดยานต่างๆ การลักทรัพย์  
(2)  สิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนเริ่มประกันภัย ความเสียหายที่ผู้ผลิต หรือผู้ขายเครื่องจักร

ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย หรือสัญญา  
(3)  การทดสอบหรือการใช้งานที่ผิดปกติ การเสื่อมสภาพ  ความสึกหรอ การเซาะกร่อน สนิม 

ตะกอน  
(4)  การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน  
(5)  ภัยที่เก่ียวข้องกับสงคราม การปกครอง การเมือง ลัทธิ ความเชื่อ หรือศาสนา เช่น การรุกราน 

การกระท าที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระท าที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ 
การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอ า นาจ
ปกครองโดยก าลังทหาร การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาด หรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล เป็นต้น 

(6)  ภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
2)  ทรัพย์สินที่ยกเว้น เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ หรือ 

มีอายุใช้งานสั้น เช่น ใบมีด สายพาน แม่พิมพ์ แบบหล่อ เป็นต้น  
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ตัวอย่างที่ 3.16 การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เครื่องจักร ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร 

เจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งได้ท าประกันภัยคุ้มครองเคร่ืองจักรของตนเองไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร ต่อมาระหว่างที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่นั้น ได้เกิดการขัดข้องของกลไกภายใน จนส่งผลท าให้เกิดไฟลุกไหม้
ขึ้นที่ตัวเคร่ืองจักร พนักงานจึงช่วยกันดับไฟมิให้ลุกลามออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
เมื่อพิจารณาจากข้อยกเว้นในเรื่องของสาเหตุที่ยกเว้น ข้อ (1) ซึ่งระบุไม่คุ้มครองถึงไฟไหม้นั้น ท าให้ดู

เสมือนหนึ่งกรณีนี้จะส่งผลท าให้ผู้เอาประกันภัยมิได้รับความคุ้มครอง แต่โดยเจตนารมณ์ของข้อยกเว้นนี้แล้ว เป็นการ
ยกเว้นเพื่อให้ภัยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตามปกติทั่วไปนั้นไปได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภั ย หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ จะอยู่ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองฉบับ จึงท าให้กลับมาได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรฉบับนี้ 
เพราะสาเหตุที่เกิดเป็นอุบัติเหตุจากปัจจัยภายในที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น โดยมีไฟไหม้เป็นสาเหตุใกล้ชิดที่ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน 
  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย
ต่ ากว่าจ านวนที่ต้องการให้เอาประกันภัย จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับจ านวนเงินที่ต้องการให้เอาประกันภัย หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่ง
รายการ ทุกๆ รายการจะต้องใช้บังคับโดยเงื่อนไขนี้ 

2)  การประกันภัยอื่น เมื่อใดเกิดเหตุท าให้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้ หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยรายอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายรายเดียวกัน ผู้รับประกันภัย
นี้จะไม่รับผิดชดใช้ หรือจ่ายสมทบมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของผู้รับประกันภัยนี้ต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวนั้น 

3)  การระงับความคุ้มครอง เครื่องจักรที่เอาประกันภัยรายการใด ซึ่งได้เกิดความเสียหายและต้องมี
การซ่อมแซม เมื่อผู้รับประกันภัยได้ตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ถ้าผู้เอาประกันภัยยังใช้เครื่องจักรรายการนั้น
ต่อไป โดยยังไม่ได้ซ่อมแซมให้เป็นที่พอใจของผู้รับประกันภัยเสียก่อน ผู้รับประกันภัยก็จะไม่รับผิดหาก เครื่องจักร
รายการนั้นได้มีความเสียหายเกิดข้ึนอีก  

4)  การสิ นสุดผลบังคับของสัญญาประกันภัย ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันจะท าให้มีภัยที่รับ

เสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 

(2)  ถ้าค าขอเอาประกันภัย หรือค าแถลงของผู้เอาประกันภัยไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ หรือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุจริตด้วยประการใดๆ หรือได้มีการแจ้งความเท็จ หรือใช้ความเท็จนั้นสนับสนุน หรือ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งท าการแทนผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการทุจริตอย่างใด เพื่อได้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ บรรดาผลประโยชน์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันลบล้างไป 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่ได้รับการอนุมัติให้
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลางประกันภัยจ าต้อง
สอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต จ านวน ชนิด ก าลังผลิต ขนาดความจุ 

ความเร็ว ขนาดรับงาน ฯลฯ และส าหรับเครื่องไฟฟ้า ควรแจ้งก าลังดัน กระแส ความถี่ และส าหรับเครื่องจักรไอน้ า 
ควรแจ้งเชื้อเพลิงที่ใช้ ก าลังดันและอุณหภูมิ เป็นต้น 

3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเครื่องจักรที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ซึ่งเป็น

เครื่องจักรใหม่และเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน (รวมทั้งน้ ามัน ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟ หรือสะพานไฟ) รวมทั้ง 
ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง และแยกราคาฐานรากไว้ต่างหาก ถ้าหากจะท า
ประกันภัยฐานรากด้วย เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ใบรับประกันจากผู้ผลิตเครื่องจักร (Manufacturer Warranty) 
9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองแบบสรรพภัย เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว 
ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2)  “ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษา

อยู่นอกหน่วยประมวลผลกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) 
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3)  “อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล (Data Media)” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้
โดยง่าย เช่น เทป ดิสก์ (Disk) เทปแม่เหล็ก ฯลฯ 

4)  “ลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
5)  “ข้อตกลงซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance Agreements)” หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ผลิต หรือ 

ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตกลงที่จะให้บริการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้  

6)  “ความรับผิดส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

7)  “เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยตามหมวดความ
คุ้มครองสามหมวดที่ก าหนดไว้ซึ่งตนมีส่วนได้เสียอยู่ตามความประสงค์ โดยมีหมวดที่หนึ่งเป็นความคุ้มครองพื้นฐาน 
และหมวดที่สองกับสาม เป็นความคุ้มครองขยายเพิ่มเติม ดังนี้  

1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วัตถุที่เอา
ประกันภัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทางโทรคมนาคม ทางการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์ ทางวิทยาศาตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้  ในขณะที่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอาประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ 
ท าการซ่อมแซม และประกอบติดตั้งกลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่อง ภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขต
ประเทศไทย ระหว่างการขนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยด้วย โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าของใหม่ 
ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง 

2)  หมวดที่ 2 สื่อบันทึก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้โดยง่าย เช่น เทป ดิสค์ (Disk) 
เทปแม่เหล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายใน โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่สูญหายไป 

ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกเก็บอยู่ใน
สถานที่ที่เอาประกันภัย และจัดเก็บตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-66     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งท าการแทนผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการทุจริตอย่างใด เพื่อได้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ บรรดาผลประโยชน์ต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันลบล้างไป 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องจักร และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องด้วยยังไม่ปรากฏเอกสารแนบท้ายที่ได้รับการอนุมัติให้
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยแต่ละรายที่จะได้ยื่นขอรับอนุมัติ คนกลางประกันภัยจ าต้อง
สอบถามรายละเอียดจากผู้รับประกันภัยเป็นกรณีไป เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต จ านวน ชนิด ก าลังผลิต ขนาดความจุ 

ความเร็ว ขนาดรับงาน ฯลฯ และส าหรับเครื่องไฟฟ้า ควรแจ้งก าลังดัน กระแส ความถี่ และส าหรับเครื่องจักรไอน้ า 
ควรแจ้งเชื้อเพลิงที่ใช้ ก าลังดันและอุณหภูมิ เป็นต้น 

3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเครื่องจักรที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ซึ่งเป็น

เครื่องจักรใหม่และเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน (รวมทั้งน้ ามัน ในกรณีที่เป็นหม้อแปลงไฟ หรือสะพานไฟ) รวมทั้ง 
ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร (ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง และแยกราคาฐานรากไว้ต่างหาก ถ้าหากจะท า
ประกันภัยฐานรากด้วย เป็นต้น 

6)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

7)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

8)  ใบรับประกันจากผู้ผลิตเครื่องจักร (Manufacturer Warranty) 
9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
3. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ให้ความ
คุ้มครองแบบสรรพภัย เสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินอ่ืนที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว 
ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมก็ได้ 
  3.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 
2)  “ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษา

อยู่นอกหน่วยประมวลผลกลางของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (CPU) 
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3)  “อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล (Data Media)” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้
โดยง่าย เช่น เทป ดิสก์ (Disk) เทปแม่เหล็ก ฯลฯ 

4)  “ลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
5)  “ข้อตกลงซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance Agreements)” หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ผลิต หรือ 

ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตกลงที่จะให้บริการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้  

6)  “ความรับผิดส่วนแรก” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ 

7)  “เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย 
  3.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ได้แก่ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับจ านอง ฯลฯ 
  3.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) วัตถุที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) 
จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  วัตถุที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระบุวัตถุที่เอาประกันภัยตามหมวดความ
คุ้มครองสามหมวดที่ก าหนดไว้ซึ่งตนมีส่วนได้เสียอยู่ตามความประสงค์ โดยมีหมวดที่หนึ่งเป็นความคุ้มครองพื้นฐาน 
และหมวดที่สองกับสาม เป็นความคุ้มครองขยายเพิ่มเติม ดังนี้  

1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วัตถุที่เอา
ประกันภัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ทางโทรคมนาคม ทางการสื่อสารวิทยุ
โทรทัศน์ ทางวิทยาศาตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่หรือที่เคลื่อนที่ได้  ในขณะที่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เอาประกันภัยนั้นก าลังท างาน หยุดพัก ถอดท าความสะอาด หรือเพื่อบ ารุงรักษา หรือยกเครื่องใหม่ 
ท าการซ่อมแซม และประกอบติดตั้งกลับคืนดังเดิม เว้นแต่การทดสอบเครื่อง ภายในสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขต
ประเทศไทย ระหว่างการขนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัยด้วย โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าของใหม่ 
ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยนทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
ศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง 

2)  หมวดที่ 2 สื่อบันทึก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้สามารถถอดออกมาเปลี่ยนใช้ได้โดยง่าย เช่น เทป ดิสค์ (Disk) 
เทปแม่เหล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายใน โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่สูญหายไป 

ความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกเก็บอยู่ใน
สถานที่ที่เอาประกันภัย และจัดเก็บตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินค่าใช้จ่ายต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และรวมกันแล้วไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของระยะเวลาประกันภัย 

โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จะน ามาทดแทนนั้นต้องไม่ใช่เครื่องที่มี
ประกันภัยอยู่แล้ว และการหยุดชะงักของงานได้อยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองด้วย 

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในโดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  และเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด เครื่องบินตก น้ าท่วม 
เปียกน้ า ลูกเห็บ ไฟฟ้าลัดวงจร ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความประมาทเลินเล่อ ขาดความ
ช านาญ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงินเอา

ประกันภัยจะต้องเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าของใหม่ ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยน
ทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง  

(1)  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย 
รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจาก 
โรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย
แล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระท าในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้น  
เพื่อการซ่อมแซม รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของโรงซ่อม ทั้งนี้ มิให้หัก
ค่าเสื่อมส าหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

(2)  ในกรณีที่เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิม ในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และ
ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณ
มูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามปกติ ส าหรับการถอดถอนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย และ
ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามรายการนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต่อไป และ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่น ามาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องระบุให้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าซ่อมของงานซ่อมทั้งหมด และไม่ท าให้ค่าซ่อมทั้งหมดสูงขึ้นไปกว่าเดิม 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกินค่าใช้จ่ายต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และรวมกันแล้วไม่เกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของระยะเวลาประกันภัย 

โดยมีเงื่อนไขว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จะน ามาทดแทนนั้นต้องไม่ใช่เครื่องที่มี
ประกันภัยอยู่แล้ว และการหยุดชะงักของงานได้อยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองด้วย 

3.3.2  ภัยคุ้มครอง คุ้มครองอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในโดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย  และเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด เครื่องบินตก น้ าท่วม 
เปียกน้ า ลูกเห็บ ไฟฟ้าลัดวงจร ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความประมาทเลินเล่อ ขาดความ
ช านาญ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 

3.3.3  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
1)  หมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวนเงินเอา

ประกันภัยจะต้องเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าของใหม่ ซึ่งมีชนิด ขนาด และประสิทธิภาพเท่าเทียมกันที่จะน ามาเปลี่ยน
ทดแทน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีศุลกากร (หากม)ี และค่าติดตั้ง  

(1)  ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย 
รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจาก 
โรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัย
แล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระท าในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้น  
เพื่อการซ่อมแซม รวมทั้งจ านวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล ส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของโรงซ่อม ทั้งนี้ มิให้หัก
ค่าเสื่อมส าหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่ แต่ให้น าค่าของซากมาค านวณด้วย 

(2)  ในกรณีที่เกิดการสูญเสียโดยสิ้นเชิง ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิม ในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้ง และ
ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว การค านวณ
มูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามปกติ ส าหรับการถอดถอนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ถูกท าลาย แต่จะน าค่าของซากมาค านวณด้วย และ
ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามรายการนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต่อไป และ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่น ามาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องระบุให้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราว ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าซ่อมของงานซ่อมทั้งหมด และไม่ท าให้ค่าซ่อมทั้งหมดสูงขึ้นไปกว่าเดิม 
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
 

 

( )(S R)C =   ×  N D
N


   

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้น าใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารที่จ าเป็นมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการซ่อมได้เกิดขึ้นจริง และได้มีการน าเอาทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้จริง 

2)  หมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวเคร่ือง จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ต้องเท่ากับราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องซื้อในราคาใหม่ และค่าจัดท าข้อมูลที่ 
สูญหายไป 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า  
ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่าย
แท้จริงในการท าให้อุปกรณ์ เพื่อใช้เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่สภาพเดียวกับที่เป็นอยู่ ในขณะก่อนเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหาย และจ าเป็นในการท าให้การประมวลผลข้อมูลด าเนินต่อไปในสภาพปกติ 

หากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ หรือผู้เอาประกันภัยมิได้ท าการ
สร้างข้อมูลขึ้นใหม่ภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายด้วย
อุปกรณ์อันใหม ่

ทั้งนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้
ชดใช้ไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 
เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

3)  หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทนชั่วคราว 
(1)  ส้าหรับค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาท้างานแทน จ านวนเงินเอาประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยพึงจ่ายเพิ่มในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ได้เช่าเครื่องอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มาทดแทน โดยค านวณ
จากจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนตามที่ตกลงกันไว้ต่อวันและต่อเดือนดังระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

(2)  ค่าจ้างบุคลากรและการขนส่ง หากมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย ส าหรับค่าจ้าง
บุคลากรและค่าขนส่งวัสดุตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้นั้น 

การนับระยะเวลาความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะได้รับการชดใช้ เร่ิมต้นทันทีที่ใช้เครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาทดแทน ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
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3-70     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

C = จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้   
S = ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการท างานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนับจากวันที่เกิดความสูญเสีย

หรือเสียหาย 
R = ส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ 
N = จ านวนวันความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินระยะเวลาชดใช้สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 
D = จ านวนวันความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของ S/N ที่ค านวณได้จะต้องไม่สูงเกินกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันท่ีผู้เอาประกันภัย

ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ 
 

ในกรณีที่ส่วนเฉลี่ยที่ค านวณได้สูงกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันดังที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยไว้เองในส่วนที่แตกต่าง 

บรรดาส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ ผู้รับประกันภัยจะน ามาประกอบการค านวณ  
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย  
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ จ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กลับเท่าจ านวนเดิม 
  

ตัวอย่างที่ 3.17  
ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินประกันภัยส าหรับค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนไว้ที่ 1,000 บาท/วัน 

หรือเท่ากับ 365,000 บาท/ปี และค่าจ้างบุคคลากรและค่าขนส่ง ในวงเงิน 10,000 บาท โดยมีความเสียหายส่วนแรก
จ านวน 3วัน  

เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง จ าต้องส่งไป
ซ่อมใช้เวลาประมาณ 10 วัน และจ าเป็นจะต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาใช้ชั่วคราว เป็น
ระยะเวลา 10 วัน ในราคาค่าเช่าวันละ 550 บาท โดยได้รับส่วนลดจากผู้ให้เช่า 5% 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน  
 

                  C =  ( )(S R)  ×  N D
N


  หรือ  

            (ค่าเช่ารวม – ส่วนลด)  
                       จ านวนวันทั้งสิ้น   

        =  (550 10) (5,500 5%) (10 3)
10

    
     

        =  (5,500 275) 7
10

  
   

        =  36,575 บาท/10 วัน 
คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น  =  3,657.50 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 3 วัน และเป็นจ านวนเงิน 365,000 – 3,657.50 = 

361,342.50 บาท 
 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น 

(1)  การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
(2)  ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอ านาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ

วุ่นวาย การกระท าโดยเจตนาร้าย การกระท าอย่างป่าเถ่ือนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เก่ียวข้องทางการเมือง การ
กระท าของผู้ก่อการร้าย 

(3)  การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งท าลายโดยค าสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองใดๆ 

(4)  ภัยนิวเคลียร์ 
   2) ข้อยกเว้นหมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

(1)  แผ่นดินไหว ลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์ (Tsunami) 
(2)  การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
(3)  ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้ว และผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนได้ทราบตั้งแต่

เร่ิมเอาประกันภัย 
(4)  ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตาม

ข้อสัญญา 
(5)  การท างานผิดพลาดหรือการเส่ือมสภาพ การสึกหรอ สึกกร่อนจากการใช้งานหรือจากสภาพ

ของอากาศ  
6)  การหยุดชะงักของแก๊ส ประปาหรือไฟฟ้า ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) หรือ

ความรับผิดใดๆ  

 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับการชดใช้    =      (จ านวนวันทั้งสิ้น – ความเสียหายส่วนแรก) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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C = จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับการชดใช้   
S = ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการท างานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนับจากวันที่เกิดความสูญเสีย

หรือเสียหาย 
R = ส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ 
N = จ านวนวันความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินระยะเวลาชดใช้สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัย 
D = จ านวนวันความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของ S/N ที่ค านวณได้จะต้องไม่สูงเกินกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันท่ีผู้เอาประกันภัย

ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ 
 

ในกรณีที่ส่วนเฉลี่ยที่ค านวณได้สูงกว่าจ านวนจ ากัดความรับผิดต่อวันดังที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยไว้เองในส่วนที่แตกต่าง 

บรรดาส่วนลดใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ ผู้รับประกันภัยจะน ามาประกอบการค านวณ  
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย  
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ จ านวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับนี้จะลดลงเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ไปแล้ว เว้นแต่จะมีการเพิ่มจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กลับเท่าจ านวนเดิม 
  

ตัวอย่างที่ 3.17  
ผู้เอาประกันภัยก าหนดจ านวนเงินประกันภัยส าหรับค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนไว้ที่ 1,000 บาท/วัน 

หรือเท่ากับ 365,000 บาท/ปี และค่าจ้างบุคคลากรและค่าขนส่ง ในวงเงิน 10,000 บาท โดยมีความเสียหายส่วนแรก
จ านวน 3วัน  

เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง จ าต้องส่งไป
ซ่อมใช้เวลาประมาณ 10 วัน และจ าเป็นจะต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันมาใช้ชั่วคราว เป็น
ระยะเวลา 10 วัน ในราคาค่าเช่าวันละ 550 บาท โดยได้รับส่วนลดจากผู้ให้เช่า 5% 
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สูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทน  
 

                  C =  ( )(S R)  ×  N D
N


  หรือ  

            (ค่าเช่ารวม – ส่วนลด)  
                       จ านวนวันทั้งสิ้น   

        =  (550 10) (5,500 5%) (10 3)
10

    
     

        =  (5,500 275) 7
10

  
   

        =  36,575 บาท/10 วัน 
คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น  =  3,657.50 บาท 
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 3 วัน และเป็นจ านวนเงิน 365,000 – 3,657.50 = 

361,342.50 บาท 
 
  3.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ ข้อยกเว้นที่ส าคัญจัดแบ่งออกได้ตามหมวดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   1)  ข้อยกเว้นทั่วไป (ใช้บังคับกับทุกหมวด) เช่น 

(1)  การจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย 
(2)  ภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอ านาจ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความ

วุ่นวาย การกระท าโดยเจตนาร้าย การกระท าอย่างป่าเถ่ือนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เก่ียวข้องทางการเมือง การ
กระท าของผู้ก่อการร้าย 

(3)  การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐ หรือการสั่งท าลายโดยค าสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองใดๆ 

(4)  ภัยนิวเคลียร์ 
   2) ข้อยกเว้นหมวดที่ 1 ความเสียหายทางกายภาพต่อตัวเครื่อง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

(1)  แผ่นดินไหว ลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์ (Tsunami) 
(2)  การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ 
(3)  ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้ว และผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนได้ทราบตั้งแต่

เร่ิมเอาประกันภัย 
(4)  ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตาม

ข้อสัญญา 
(5)  การท างานผิดพลาดหรือการเสื่อมสภาพ การสึกหรอ สึกกร่อนจากการใช้งานหรือจากสภาพ

ของอากาศ  
6)  การหยุดชะงักของแก๊ส ประปาหรือไฟฟ้า ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) หรือ

ความรับผิดใดๆ  

 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่จะไดร้ับการชดใช้    =      (จ านวนวันทั้งสิ้น – ความเสียหายส่วนแรก) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(7)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์ที่เช่ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิด
ตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

(8)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(9)  ค่าใช้จ่ายการลดข้อบกพร่อง เว้นแต่เป็นข้อขัดข้องจากภัยที่คุ้มครอง 
(10)  อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือเครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ ได้แก่ หลอดไฟ วาวล์ หลอดแก้ว 

ผ้าหมึก ฟิวส์ ตะแกรงหรือผ้ากรอง หรือสิ่งท่ีช่วยในการท างาน (เช่น น้ ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์) เว้นแต่เกิด
จากภัยที่คุ้มครอง 

(11)  รอยต าหนิ ขีดข่วน รอยถลอกของพื้นผิว เว้นแต่เกิดจากภัยที่คุ้มครอง  
3)  ข้อยกเว้นหมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงข้อมูลด้วย ซึ่งไม่อยู่ในตัวเครื่อง เช่น 

(1)  ค่าใช้จ่ายความผิดพลาดในการท าโปรแกรมหรือค าสั่ ง การพิมพ์ข้อมูล การตั้งชื่อ หรือการ
เพิ่มเติมเข้าไป 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการท าลายอุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล หรือการลบทิ้งข้อมูลโดยไม่เจตนา 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสนามแม่เหล็ก และไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   4) ข้อยกเว้นหมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน
ชั่วคราว เช่น 

(1)  ข้อก าหนดหรือข้อบังคับของพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการสร้างขึ้นใหม่  หรือการ
ปฏิบัติงานของเคร่ืองอุปกรณ์ที่เอาประกันภัย  

(2)  การที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีทุนทรัพย์พอในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ที่
ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย 
  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มีจ านวนต่ ากว่าราคาของทรัพย์สินนั้นใน
สภาพใหม่ จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้กับราคาของทรัพย์สินนั้นในสภาพใหม่ หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่งรายการที่จะต้องใช้บังคับโดย
เงื่อนไขนี้ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

2)  การประกันภัยอื่น ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ย ตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งสิ้น และไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ด้วย  

3)  การระงับความคุ้มครอง ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อทรัพย์สินแต่ละรายการภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้เอาประกันภัยยังคงใช้ทรัพย์สินรายการที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต่อไป โดย
มิได้ท าการซ่อมจนเสร็จ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยท าการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นชั่วคราว โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
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4) การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันจะท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มข้ึน นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ EEI” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/ download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต ปีรุ่น จ านวน ชนิด ขนาดความจุ ความเร็ว 

ขนาดรับงาน เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะ

น ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ใหม่ และเป็นชนิดกับขนาดเดียวกัน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร 
(ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

6)  วิธีการจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส ารอง แผนงานการส ารองข้อมูลของผู้จะเอาประกันภัย และ
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤติ 

7)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

8)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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(7)  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์ที่เช่ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิด
ตามกฎหมายหรือตามสัญญา 

(8)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(9)  ค่าใช้จ่ายการลดข้อบกพร่อง เว้นแต่เป็นข้อขัดข้องจากภัยที่คุ้มครอง 
(10)  อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือเครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ ได้แก่ หลอดไฟ วาวล์ หลอดแก้ว 

ผ้าหมึก ฟิวส์ ตะแกรงหรือผ้ากรอง หรือสิ่งท่ีช่วยในการท างาน (เช่น น้ ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์) เว้นแต่เกิด
จากภัยที่คุ้มครอง 

(11)  รอยต าหนิ ขีดข่วน รอยถลอกของพื้นผิว เว้นแต่เกิดจากภัยที่คุ้มครอง  
3)  ข้อยกเว้นหมวดที่ 2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงข้อมูลด้วย ซึ่งไม่อยู่ในตัวเครื่อง เช่น 

(1)  ค่าใช้จ่ายความผิดพลาดในการท าโปรแกรมหรือค าสั่ ง การพิมพ์ข้อมูล การตั้งชื่อ หรือการ
เพิ่มเติมเข้าไป 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการท าลายอุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล หรือการลบทิ้งข้อมูลโดยไม่เจตนา 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสนามแม่เหล็ก และไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   4) ข้อยกเว้นหมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน
ชั่วคราว เช่น 

(1)  ข้อก าหนดหรือข้อบังคับของพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการสร้างขึ้นใหม่  หรือการ
ปฏิบัติงานของเคร่ืองอุปกรณ์ที่เอาประกันภัย  

(2)  การที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีทุนทรัพย์พอในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ที่
ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย 
  3.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัย อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1)  การประกันภัยทรัพย์สินต่ ากว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ให้เอาประกันภัย ถ้าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เอาประกันภัยไว้มีจ านวนต่ ากว่าราคาของทรัพย์สินนั้นใน
สภาพใหม่ จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว้กับราคาของทรัพย์สินนั้นในสภาพใหม่ หากมีการประกันภัยมากกว่าหนึ่งรายการที่จะต้องใช้บังคับโดย
เงื่อนไขนี้ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

2)  การประกันภัยอื่น ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอา
ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ผู้รับประกันภัยนี้จะร่วมชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ย ตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งสิ้น และไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยนี้ได้รับประกันภัยไว้ด้วย  

3)  การระงับความคุ้มครอง ความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อทรัพย์สินแต่ละรายการภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผู้เอาประกันภัยยังคงใช้ทรัพย์สินรายการที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต่อไป โดย
มิได้ท าการซ่อมจนเสร็จ หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยท าการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นชั่วคราว โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
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4) การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระท าการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันจะท าให้การเสี่ยงภัยเพิ่มข้ึน นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน มิฉะนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันที 
  3.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ EEI” ใช้ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/ 
property/ download-TH_8 และที่ http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  3.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  ลักษณะของธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น นามผู้ผลิต ปีรุ่น จ านวน ชนิด ขนาดความจุ ความเร็ว 

ขนาดรับงาน เป็นต้น 
3)  สถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
4)  บริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
5)  จ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น ราคาปัจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะ

น ามาเปลี่ยนทดแทนใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ใหม่ และเป็นชนิดกับขนาดเดียวกัน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร 
(ถ้ามี) ค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้ง ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

6)  วิธีการจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส ารอง แผนงานการส ารองข้อมูลของผู้จะเอาประกันภัย และ
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดวิกฤติ 

7)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 

8)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น แผนการบ ารุงรักษาเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี การจัดยามดูแล การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

9)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน เป็นต้น แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่
ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไข
พิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 
  กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับผู้เล่นกอล์ฟเป็น
พิเศษ ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป รวมประเภทการประกันภัยต่อชีวิตร่างกาย การประกันภัยทรัพย์สิน และ
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟได้ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้

เจตนา หรือมุ่งหวัง 
3)  “ทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆ  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
4)  “ทุพพลภาพชั่วคราว” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานในอาชีพ

ประจ าตามปกติ ได้โดยสิ้นเชิง หรือบางส่วน ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
5)  “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายถึง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ 

  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดารายเดี่ยวหรือ
รายกลุ่มดังระบุชื่อไว้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้  
  1.3  ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่วัตถุที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่ง
มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และภายในอาณาเขตความ
คุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-75 
 

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส าหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความ
เจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ในทางคดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือ
การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัย 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้ส่วนที่ 1 ส าหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายราย 
รวมกันต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
และสายตา ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร และทุพพลภาพชั่วคราว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัยเอง 

ส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงทุพพลภาพชั่วคราว 
เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ รวมกันแล้วเป็น
จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล จ านวนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายโดยไม่ชักช้าเมื่อ

ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
(2)  ส่วนความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบก าหนดทุกๆ สี่สัปดาห์ ตลอด

ระยะเวลาทุพพลภาพ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ในขณะที่หรือ
สืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะ
เดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกันภัย 

การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือความเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น ผู้รับประกันภัยจะหัก  
ค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปีของราคาปัจจุบันส าหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ไม่เกิน  
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษส าหรับ “โฮล-อิน-วัน” ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะ 
เวลาเอาประกันภัย โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน 
ในกรณีที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม 
แต่ถ้ามิใช่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนามก็เพียงพอ 

(ก)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผู้เอา
ประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 15,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 3.7  
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส าคัญ 
   
  
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยจ าเพาะอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน เป็นต้น แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเท่านั้น โดยจะสรุปสาระส าคัญแยกออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความที่
ส าคัญ 2) ผู้เอาประกันภัย 3) ความคุ้มครอง 4) ข้อยกเว้นที่ส าคัญ 5) เงื่อนไขที่ส าคัญ 6) เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไข
พิเศษที่ส าคัญ และ 7) ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้  
 
1. กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 
  กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับผู้เล่นกอล์ฟเป็น
พิเศษ ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป รวมประเภทการประกันภัยต่อชีวิตร่างกาย การประกันภัยทรัพย์สิน และ
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟได้ 
  1.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ค าจ ากัดความที่ส าคัญใช้บังคับเฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1)  “ผู้เอาประกันภัย” หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
2)  “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้

เจตนา หรือมุ่งหวัง 
3)  “ทุพพลภาพสิ นเชิงถาวร” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ  

ในอาชีพประจ า และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
4)  “ทุพพลภาพชั่วคราว” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพ

ประจ าตามปกติ ได้โดยสิ้นเชิง หรือบางส่วน ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
5)  “อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ” หมายถึง ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ 

  1.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบุคคลธรรมดารายเดี่ยวหรือ
รายกลุ่มดังระบุชื่อไว้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้  
  1.3  ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่วัตถุที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อันได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังซึ่ง
มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และภายในอาณาเขตความ
คุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในรูปแบบชุดความคุ้มครองส าเร็จรูป โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส าหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความ
เจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
ในทางคดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยจ าต้องรับผิดตามกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือ
การเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัย 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยภายใต้ส่วนที่ 1 ส าหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายราย 
รวมกันต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
และสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และทุพพลภาพชั่วคราว ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย  
ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนาม
ฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะของผู้เอาประกันภัยเอง 

ส าหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงทุพพลภาพชั่วคราว 
เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์ รวมกันแล้วเป็น
จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล จ านวนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนอกเหนือจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายโดยไม่ชักช้าเมื่อ

ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
(2)  ส่วนความเสียหายเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะจ่ายให้ในวันครบก าหนดทุกๆ สี่สัปดาห์ ตลอด

ระยะเวลาทุพพลภาพ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 52 สัปดาห์ 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ ในขณะที่หรือ
สืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะ
เดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว 

จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
แต่ละคร้ังและตลอดระยะเวลาประกันภัย 

การจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับความสูญหายหรือความเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น ผู้รับประกันภัยจะหัก  
ค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปีของราคาปัจจุบันส าหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ไม่เกิน  
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน 

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษส าหรับ “โฮล-อิน-วัน” ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะ 
เวลาเอาประกันภัย โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน 
ในกรณีที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม 
แต่ถ้ามิใช่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนามก็เพียงพอ 

(ก)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผู้เอา
ประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 15,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(ข)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอา
ประกันภัย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ 
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

2)  ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์นั้นเอง 

3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ 
  การจ ากัดความรับผิดของบริษัท ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ผ.ก.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down load-TH_8 และที่ 
http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพด้วยหรือไม่ เป็นสมาชิก
ของสนามกอล์ฟใด พร้อมรายชื่อผู้รับประโยชน์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  รายละเอียดของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนถุง และยี่ห้อไม้กอล์ฟที่ท่านเป็น
เจ้าของนาม เป็นต้น 

3)  อาณาเขตสนามแข่งขัน “โฮล-อิน-วัน” เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
ตัวอย่างท่ี 3.18 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถกอล์ฟพลิกคว่ า ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้เล่นกอล์ฟ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเอาไว้หนึ่งฉบับ เป็นระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยได้ไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อร่วมก๊วนตามปกติ 

ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขับรถกอล์ฟไปยังหลุมถัดไปโดยมีเพื่อนโดยสารไปด้วยอีกสองคนพร้อมกับถุงกอล์ฟของ
แต่ละคน เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนิน รถได้เกิดพลิกคว่ า ท าให้ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
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และเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 800 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท ตามล าดับ ทั้งผู้เอาประกันภัยยัง
ต้องรับผิดส าหรับค่าซ่อมรถกอล์ฟอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองคน 

พร้อมกับชดใช้ค่าซ่อมรถกอล์ฟตามที่เรียกร้องมาอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมด 13,000 บาทส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้  
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 
  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน แบบระบุภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงินดังที่กล่าวข้างต้น
หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมก็ได้ (ดังตัวอย่าง
กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างแสดงในภาคผนวก) 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ในที่นี้มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ในฐานะเจ้าของเงินนั้น
และนายจ้างของลูกจ้างที่ถูกระบุคุ้มครองเอาไว้ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) เงินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) จ านวน
เงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1) เงินที่เอาประกันภัย ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะเงินตราที่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์  
ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้เท่านั้น ถึงแม้กรมธรรม์ประกันภัยนี้บางฉบับ ผู้รับประกันภัยบางรายอาจขยาย
ให้รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ก็ตาม เช่น ทอง เงิน อัญมณี สินค้าเครื่องส าอาง  
เป็นต้น 

2)  ภัยคุ้มครอง การฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้างที่ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาเงินที่เอาประกันภัยของนายจ้าง โดยลูกจ้างดังกล่าวได้กระท าลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ 
นายจ้างนั้นต้องได้รับทราบภายในระยะเวลาประกันภัยนั้นเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นตาย 
วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นลาออกจากงานเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นระย ะเวลา
ประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และเงื่อนไขวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินที่นายจ้างผู้นั้นได้
สูญเสียไปจริง เนื่องจากการฉ้อโกง ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ตามที่ได้ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งลูกจ้างนั้นได้
กระท าลง และนายจ้างผู้นั้นได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่
ลูกจ้างนั้นตาย วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาประกันภัยสุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยดังที่ได้ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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(ข)  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถท า “โฮล-อิน-วัน” ได้ ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจ านวน 10,000 บาทเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่เอา
ประกันภัย 
  1.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 

1)  ภัยสงคราม การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ 
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

2)  ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์นั้นเอง 

3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ 
  1.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ 
  การจ ากัดความรับผิดของบริษัท ความรับผิดของผู้รับประกันภัย ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้จะไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.6  เอกสารแนบท้าย หรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ คือ เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมที่ติดกับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่จะเรียกว่า “แบบ ผ.ก.” ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เล่นกอล์ฟ (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tgia.org/property/down load-TH_8 และที่ 
http://oiceservice.oic.or.th/lawsearch.php)  
  1.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 

1)  รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพด้วยหรือไม่ เป็นสมาชิก
ของสนามกอล์ฟใด พร้อมรายชื่อผู้รับประโยชน์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น 

2)  รายละเอียดของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนถุง และยี่ห้อไม้กอล์ฟที่ท่านเป็น
เจ้าของนาม เป็นต้น 

3)  อาณาเขตสนามแข่งขัน “โฮล-อิน-วัน” เช่น ประเทศไทย หรือทั่วโลก เป็นต้น 
4)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป

ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.18 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีรถกอล์ฟพลิกคว่ า ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 

ผู้เล่นกอล์ฟ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟเอาไว้หนึ่งฉบับ เป็นระยะเวลาเอาประกันภัยหนึ่งปี ระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยได้ไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อร่วมก๊วนตามปกติ 

ระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขับรถกอล์ฟไปยังหลุมถัดไปโดยมีเพื่อนโดยสารไปด้วยอีกสองคนพร้อมกับถุงกอล์ฟของ
แต่ละคน เนื่องจากเป็นทางขึ้นเนิน รถได้เกิดพลิกคว่ า ท าให้ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
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และเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 800 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท ตามล าดับ ทั้งผู้เอาประกันภัยยัง
ต้องรับผิดส าหรับค่าซ่อมรถกอล์ฟอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท  

แนวทางในการวิเคราะห์ 
กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยกับเพื่อนทั้งสองคน 

พร้อมกับชดใช้ค่าซ่อมรถกอล์ฟตามที่เรียกร้องมาอีกเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมด 13,000 บาทส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้  
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 
  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเฉพาะแก่เงิน แบบระบุภัยเสริมเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงินดังที่กล่าวข้างต้น
หรือจัดท าประกันภัยเป็นการเฉพาะอย่างเดียว ส าหรับสถานประกอบธุรกิจพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมก็ได้ (ดังตัวอย่าง
กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างแสดงในภาคผนวก) 
  2.1  ค าจ ากัดความที่ส าคัญ ในที่นี้มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 
  2.2  ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเงินที่เอาประกันภัยขณะท าประกันภัยนี้ ในฐานะเจ้าของเงินนั้น
และนายจ้างของลูกจ้างที่ถูกระบุคุ้มครองเอาไว้ 
  2.3  ความคุ้มครอง ความคุ้มครองจัดแบ่งออกได้เป็น 1) เงินที่เอาประกันภัย 2) ภัยคุ้มครอง และ 3) จ านวน
เงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 

1) เงินที่เอาประกันภัย ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียงเฉพาะเงินตราที่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  
หรือเครื่องมือทางการเงินอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า เป็นต้นว่า เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์  
ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า ซึ่งระบุเอาประกันภัยไว้เท่านั้น ถึงแม้กรมธรรม์ประกันภัยนี้บางฉบับ ผู้รับประกันภัยบางรายอาจขยาย
ให้รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ก็ตาม เช่น ทอง เงิน อัญมณี สินค้าเครื่องส าอาง  
เป็นต้น 

2)  ภัยคุ้มครอง การฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้างที่ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาเงินที่เอาประกันภัยของนายจ้าง โดยลูกจ้างดังกล่าวได้กระท าลงภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ 
นายจ้างนั้นต้องได้รับทราบภายในระยะเวลาประกันภัยนั้นเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นตาย 
วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นลาออกจากงานเองหรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นระย ะเวลา
ประกันภัยแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3)  จ านวนเงินเอาประกันภัยหรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด และเงื่อนไขวิธีการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินท่ีนายจ้างผู้นั้นได้
สูญเสียไปจริง เนื่องจากการฉ้อโกง ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ตามที่ได้ระบุคุ้มครองเอาไว้ซึ่งลูกจ้างนั้นได้
กระท าลง และนายจ้างผู้นั้นได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่
ลูกจ้างนั้นตาย วันที่ไล่ลูกจ้างนั้นออก วันที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้น
ระยะเวลาประกันภัยสุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยดังที่ได้ก าหนด 
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 
1) การทอนงินผิด การผิดพลาด หรือละเลยในการท าบัญชี หรือการค านวณ  
2) ความสูญเสียที่รับรู้มาก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง  
3) ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล  
5)  ภัยนิวเคลียร์  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่ งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1) การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

 
ตัวอย่างที่ 3.19 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยอ่ืนที่ซ้ าซ้อนกันของผู้รักษาเงิน 

(ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยสองฉบับส าหรับผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ โดยมีระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1)  กรมธรรมป์ระกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างด้วยจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 50,000 บาท

ต่อคน 
(2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ส าหรับเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/

ค่าจ้าง ขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย ด้วยจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดเท่ากันที่ 100,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย  

ต่อมา ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่า ผู้รักษาเงินที่ถูกระบุชื่อคุ้มครอง
ได้ยักยอกเงินจ านวน 50,000 บาท ซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของตนภายในสถานที่เอาประกันภัยไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเหตุการณ์นี้เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ที่ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกง และการ
ยักยอกของผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกง 
หรือการยักยอกนั้นด้วย  

ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนของกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุ หากปรากฏว่าได้มี
การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัย
ประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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  2.4  ข้อยกเว้นที่ส าคัญ เช่น 
1) การทอนงินผิด การผิดพลาด หรือละเลยในการท าบัญชี หรือการค านวณ  
2) ความสูญเสียที่รับรู้มาก่อนวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง  
3) ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
4)  ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล  
5)  ภัยนิวเคลียร์  

  2.5  เงื่อนไขที่ส าคัญ เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ซึ่ งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาประกันภัยอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก ่

1) การประกันภัยประเภทอื่น หากปรากฏว่าได้มีการประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย
หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

 
ตัวอย่างที่ 3.19 การเรียกร้องความเสียหายจากกรณีการประกันภัยอ่ืนที่ซ้ าซ้อนกันของผู้รักษาเงิน 

(ผู้รักษาทรัพย์) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
ผู้เอาประกันภัยได้ท าประกันภัยสองฉบับส าหรับผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ โดยมีระยะเวลาเอา

ประกันภัยหนึ่งปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
(1)  กรมธรรมป์ระกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างด้วยจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดที่ 50,000 บาท

ต่อคน 
(2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ส าหรับเงินอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินเดือน/

ค่าจ้าง ขณะที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาเงินที่ระบุชื่อคุ้มครองเอาไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย ด้วยจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดเท่ากันที่ 100,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง และโดยรวม 1,000,000 บาทตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย  

ต่อมา ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่า ผู้รักษาเงินที่ถูกระบุชื่อคุ้มครอง
ได้ยักยอกเงินจ านวน 50,000 บาท ซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของตนภายในสถานที่เอาประกันภัยไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเหตุการณ์นี้เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับ
กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง แบบ ปง. 3 ที่ขยายความคุ้มครองถึงการฉ้อโกง และการ
ยักยอกของผู้รักษาเงิน (ผู้รักษาทรัพย์) ที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันท างานนับจากวันถัดจากวันที่กระท าการฉ้อโกง 
หรือการยักยอกนั้นด้วย  

ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนของกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินระบุ หากปรากฏว่าได้มี
การประกันภัยประเภทอ่ืนคุ้มครองถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยได้รับชดใช้จากการประกันภัย
ประเภทอื่น แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 
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ขณะที่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกลับระบุ หากปรากฏว่า
ได้มีการประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวกัน ผู้รับประกันภัยนี้จะรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามส่วน แต่ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ 

แนวทางในการวิเคราะห์ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพิจารณา ดังนี้ 
ในกรณีที่มีเงื่อนไขการประกันภัยประเภทอ่ืนที่แตกต่างกันลักษณะนี้ ให้กรมธรรม์ประกันภัยความ

ซื่อสัตย์ของลูกจ้างท าการชดใช้ตามส่วนไปก่อน จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงินจะท าการชดใช้ส าหรับจ านวน
เงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขของตนต่อไป 

ทั้งนี้ “การชดใช้ตามส่วน” สามารถแบ่งออกได้สองวิธี ดังนี้  
(1)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัย (Pro Rata to Sum Insured Method) 

จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยซ้ าซ้อน และการร่วมเฉลี่ยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือเงื่อนไขการเฉลี่ยความเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยทุกรายร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัย  
แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดย่อย (Sub Limit) รวมของ
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยหรือ
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงหรือต่ า  

(2)  วิธีการค านวณแบบตามส่วนของจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องรับผิดชดใช้ร่วมกันที่
เรียกว่า “วิธีค้านวณความรับผิดโดยเอกเทศ (Independent Liability Method)” เสมือนหนึ่งแต่ละรายแยกกันชดใช้
เป็นเอกเทศจากกันถูกก าหนดขึ้นมาใช้ในกรณีที่เป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยผันแปรไป
ตามจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด โดยที่จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดต่ าอัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน 
หากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงอัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ าลง ดังเช่นกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน กรมธรรม์
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 

 
         จ านวนเงินความรับผิดแตล่ะราย     

             จ านวนเงินรวมความรบัผิดทุกราย 
 

 

ตัวอย่างที่ 3.16  
1)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อคน  =    50,000  บาท  
2)  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเงิน 
  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง  =  100,000  บาท  
3)  เงินที่ถูกยักยอกไปทั้งสิ้น  =    50,000  บาท  
 

ค่าสินไหมทดแทน  =   ความเสียหายที่แท้จริง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3-80     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

4)  ในที่นี้จ านวนเงินที่ต้องรับผิดเป็นเอกเทศร่วมกันที่จะน ามาค านวณในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
    =  50,000  บาท  

5)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (พิจารณาล าดับแรก)  =  50,000 50,000
100,000

    

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  

6)  กรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงิน (พิจารณาล าดับถัดไป)  =  50,000 50,000
100,000

    

  ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  
 
2)  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้าง

ที่ระบุคุ้มครองแล้ว หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างดังกล่าวดูแลรักษาเงินและ/หรือ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นต่อไปอีก กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีนับแต่วันทีน่ายจ้างนั้นกระท าเช่น
ว่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่คุ้มครองให้แก่นายจ้างนั้นตามส่วน 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 

  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 
1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ประวัติการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างที่คุ้มครอง เช่น อายุงาน พนักงานรับเงิน สมุห์บัญชี 

พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น 
3)  ปริมาณของเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี ซึ่งลูกจ้างที่คุ้มครองนั้นถือครองอยู่ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 
4)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
5)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีเอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด การจัดท าบัญชีควบคุมเงิน และ/หรือสินค้าคงคลัง การค้ าประกันการท างานของลูกจ้างที่คุ้มครอง  
เป็นต้น 

6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.8  
ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
   
  
 เนื่องด้วยการประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงินซึ่ งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกแบบการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องขึ้นมา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 67) ให้ความหมายของการประกันภัยความ
เสียหายสืบเนื่อง (Consequential Loss Insurance) หมายถึง “การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง”  
  ศัพท์ที่ให้ความหมายเดียวกัน คือ “การประกันภัยการสูญเสียก้าไร (Loss of Profits Insurance)” (2560, 
น. 172) มีความหมายเหมือนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  ปัจจุบัน นิยมเรียกการประกันภัยประเภทนี้ว่า “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance)” (2560, น. 44) ซึ่งหมายถึง “การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง” 
  ในเวลาที่เกิดเหตุ เช่น ไฟไหม้ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย หากได้เอาประกันอัคคีภัยไว้ก็จะได้รับการชดใช้ต่อ
ความเสียหายในการซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่เท่านั้น แต่ความเสียหายทางการเงินของธุรกิจที่จ าต้องหยุด
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมดระหว่างที่ท าการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่นั้น  จะส่งผลท าให้ยอดขายต้องลดลง เงิน
หมุนเวียนที่จะน ามาใช้จ่ายในกิจการเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นต้องขาดหายไป  เช่นนี้ การ
ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง  เว้นแต่จะได้เอา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไว้ด้วย 
  ดังนั้น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักช่วยท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับเงินทุนที่เพียงพอแก่การด าเนิน
ธุรกิจต่อไประหว่างรอการซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ เช่น ให้ความคุ้มครองผลก าไรสุทธิที่ลดลง และค่าใช้จ่ายคงที่ 
ได้แก่ ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าโฆษณาปกติ ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ทั้งได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้สามารถด าเนินธุรกิจกลับเป็นปกติให้เร็วที่สุด เช่น ค่าเช่าสถานที่ใหม่ชั่วคราว ค่าเช่าเครื่องจักรเก่า  
ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ และได้รับการชดเชยก าไรสุทธิที่ขาดหายไป  
  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง เพื่อต้องการ
ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยจนกลับคืนสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนการเกิดเหตุ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างชว่งเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุตามระบบบัญชี ซึ่งผลต่างที่ขาดหายไป
นั้นจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจนกลับคืนมาสู่
สถานะทางการเงินเดิมได้ ด้วยการระบุขั้นตอนและสูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4)  ในที่นี้จ านวนเงินที่ต้องรับผิดเป็นเอกเทศร่วมกันที่จะน ามาค านวณในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
    =  50,000  บาท  

5)  กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (พิจารณาล าดับแรก)  =  50,000 50,000
100,000

    

 ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  

6)  กรมธรรม์ประกันภัย ส าหรับเงิน (พิจารณาล าดับถัดไป)  =  50,000 50,000
100,000

    

  ค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้ตามส่วน  =  25,000  บาท  
 
2)  การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ 

จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน 
3)  การสิ นสุดสัญญาประกันภัย ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง การยักยอก หรือการทุจริตของลูกจ้าง

ที่ระบุคุ้มครองแล้ว หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างดังกล่าวดูแลรักษาเงินและ/หรือ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นต่อไปอีก กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีนับแต่วันทีน่ายจ้างนั้นกระท าเช่น
ว่านั้น โดยผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่ยังไม่คุ้มครองให้แก่นายจ้างนั้นตามส่วน 
  2.6  เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่ส าคัญ มิได้มีการก าหนดเอาไว้ 

  2.7  ข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย ได้แก่ 
1)  ลักษณะของการใช้สถานที่ เช่น ร้านค้า สถานประกอบธุรกิจ โรงงานผลิต เป็นต้น 
2)  ประวัติการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างที่คุ้มครอง เช่น อายุงาน พนักงานรับเงิน สมุห์บัญชี 

พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น 
3)  ปริมาณของเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น จ านวนเงิน และ/หรือทรัพย์สินที่เอา

ประกันภัยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี ซึ่งลูกจ้างที่คุ้มครองนั้นถือครองอยู่ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 
4)  มาตรการจัดการดูแลรักษาสถานที่เอาประกันภัย เช่น การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เป็นต้น 
5)  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่เอาประกันภัย เช่น การจัดยามดูแล การติดต้ัง

กล้องวงจรปิด การจัดท าบัญชีควบคุมเงิน และ/หรือสินค้าคงคลัง การค้ าประกันการท างานของลูกจ้างที่คุ้มครอง  
เป็นต้น 

6)  ประวัติความเสียหายที่ผ่านมา เช่น จ านวนเงินความเสียหายมากหรือน้อยในแต่ละปี นับย้อนหลังไป
ไม่น้อยกว่าห้าปี (ถ้าเป็นไปได้) เป็นต้น 
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เรื่องที่ 3.8  
ความรู้ทั่วไปส าหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
   
  
 เนื่องด้วยการประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื่องทางการเงินซึ่ งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเสียหรือความ
เสียหายทางกายภาพนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกแบบการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่องขึ้นมา เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สิน 
  พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 67) ให้ความหมายของการประกันภัยความ
เสียหายสืบเนื่อง (Consequential Loss Insurance) หมายถึง “การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องโดยตรงจากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง”  
  ศัพท์ที่ให้ความหมายเดียวกัน คือ “การประกันภัยการสูญเสียก้าไร (Loss of Profits Insurance)” (2560, 
น. 172) มีความหมายเหมือนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  ปัจจุบัน นิยมเรียกการประกันภัยประเภทนี้ว่า “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance)” (2560, น. 44) ซึ่งหมายถึง “การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยที่คุ้มครอง” 
  ในเวลาที่เกิดเหตุ เช่น ไฟไหม้ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย หากได้เอาประกันอัคคีภัยไว้ก็จะได้รับการชดใช้ต่อ
ความเสียหายในการซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่เท่านั้น แต่ความเสียหายทางการเงินของธุรกิจที่จ าต้องหยุด
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมดระหว่างที่ท าการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่นั้น  จะส่งผลท าให้ยอดขายต้องลดลง เงิน
หมุนเวียนที่จะน ามาใช้จ่ายในกิจการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นต้องขาดหายไป  เช่นนี้ การ
ประกันอัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไปจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง  เว้นแต่จะได้เอา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไว้ด้วย 
  ดังนั้น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักช่วยท าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับเงินทุนที่เพียงพอแก่การด าเนิน
ธุรกิจต่อไประหว่างรอการซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่ เช่น ให้ความคุ้มครองผลก าไรสุทธิที่ลดลง และค่าใช้จ่ายคงที่ 
ได้แก่ ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าโฆษณาปกติ ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ทั้งได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้สามารถด าเนินธุรกิจกลับเป็นปกติให้เร็วที่สุด เช่น ค่าเช่าสถานที่ใหม่ชั่วคราว ค่าเช่าเครื่องจักรเก่า  
ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ และได้รับการชดเชยก าไรสุทธิที่ขาดหายไป  
  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง เพื่อต้องการ
ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยจนกลับคืนสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนการเกิดเหตุ  โดยอาศัยหลักเกณฑ์
การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างชว่งเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุตามระบบบัญชี ซึ่งผลต่างที่ขาดหายไป
นั้นจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจนกลับคืนมาสู่
สถานะทางการเงินเดิมได้ ด้วยการระบุขั้นตอนและสูตรการค านวณค่าสินไหมทดแทนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเอง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-83 
 

  1)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันอัคคีภัย จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหยุดชะงัก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)” 
  2)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะเรียกว่า “กรมธรรม์
ประกันภัยหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” 
  3)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรของเครื่องจักร (Machinery Loss of 
Profits Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยส้าหรับความเสียหายสืบเนื่องของเครื่องจักร (Machinery 
Consequential Loss Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Business Interruption Insurance Policy”  
  4)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา จะเรียกว่า “การ
ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Advanced Loss of 
Profits Insurance Policy following CAR/EAR or Delay in Start Up Insurance)” 
  5)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะเรียกว่า “การประกันภัยการ
สูญเสียผลก้าไรของล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Marine Consequential Loss 
or Delay in Start Up Insurance)” 
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการให้ความคุ้มครองถึงก าไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้
รับมาในรอบปีบัญชีที่เอาประกันภัย ตัวเลขที่จะค านวณเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยจึงเป็นตัวเลขประมาณการ และ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะค านวณให้ใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการก าไรขั้นต้นที่ตั้ งไว้ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ และแนวโน้มตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาหลายปีก็เป็นได้ มิใช่เพียงค านวณ
ตัวเลขให้กลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิมในอดีตเช่นตัวอย่างข้างต้น  
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  
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ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-83 
 

  1)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันอัคคีภัย จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหยุดชะงัก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)” 
  2)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะเรียกว่า “กรมธรรม์
ประกันภัยหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” 
  3)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรของเครื่องจักร (Machinery Loss of 
Profits Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยส้าหรับความเสียหายสืบเนื่องของเครื่องจักร (Machinery 
Consequential Loss Insurance Policy)” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Business Interruption Insurance Policy”  
  4)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา จะเรียกว่า “การ
ประกันภัยการสูญเสียผลก้าไรล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Advanced Loss of 
Profits Insurance Policy following CAR/EAR or Delay in Start Up Insurance)” 
  5)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ส าหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะเรียกว่า “การประกันภัยการ
สูญเสียผลก้าไรของล่วงหน้าจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง/ติดตั้ง  (Marine Consequential Loss 
or Delay in Start Up Insurance)” 
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการให้ความคุ้มครองถึงก าไรขั้นต้นที่คาดว่าจะได้
รับมาในรอบปีบัญชีที่เอาประกันภัย ตัวเลขที่จะค านวณเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยจึงเป็นตัวเลขประมาณการ และ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะค านวณให้ใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการก าไรขั้นต้นที่ตั้ งไว้ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ และแนวโน้มตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจใช้ระยะเวลาหลายปีก็เป็นได้ มิใช่เพียงค านวณ
ตัวเลขให้กลับคืนสู่สถานะทางการเงินดังเดิมในอดีตเช่นตัวอย่างข้างต้น  
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  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-82     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ซึ่งมีทฤษฎีเบื้องต้นว่า ในทุกๆ บาทของยอดขาย หรือทุกๆ ชิ้นของผลผลิตจะประกอบด้วยก าไรขั้นต้นตามสัดส่วนอยู่
ในนั้น ซึ่งก าไรขั้นต้น อันประกอบด้วยก าไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้คงที่) ที่เอาประกันภัย ถือเป็นวัตถุที่
เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยที่ก าไรข้ันต้นตามความหมายทางบัญชีทั่วไปอาจค านวณได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ในความหมายของการประกันภัยนี้ จะมีเพียงความหมายเดียวดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น  
 

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบหาผลต่างระหว่างช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ 
                หน่วย: บาท 

รายการ ก่อนเกิดเหตุ % หลังเกิดเหตุ % 
     ยอดขาย 50,000,000.- 100% 20,000,000.- 100% 
หัก ต้นทุนการผลิต 35,000,000.- 70% 14,000,000.- 70% 
หัก ค่าใช้จ่ายประจ า  
     (ค่าใช้จ่ายคงท่ี) 

10,000,000.- 20% 10,000,000.- 50% 

     ก าไรสุทธิ 5,000,000.- 10%   
     ขาดทุนสุทธิ   (4,000,000.-) -20% 

 
  จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) บวกก าไรสุทธิจะเท่ากับ 30% ของยอดขาย ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
เกิดเหตุ 
 สูตร  ก่อนเกิดเหตุ  =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 20% + ก าไรสุทธิ 10%  =  30% 
   หลังเกิดเหตุ =  ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 50% - ขาดทุนสุทธิ 20%  =  30% 
 
  ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิให้กลับคืนสู่สถานะทาง
การเงินเดิมหลังเกิดเหตุ ในกรณีนี้ คือชดใช้ให้ในส่วนของก าไรสุทธิที่หายไปเพราะค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
  อีกนัยหนึ่งคือ ทุกๆ บาทของยอดขายจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายประจ า (ค่าใช้จ่ายคงที่) กับก าไรสุทธิ (หรือ
ก าไรข้ันต้น) 30% ดังนั้น เมื่อยอดขายลดลงไป 30,000,000 บาท นั่นหมายความว่า เป็นส่วนของก าไรขั้นต้นที่หายไป 
30% หรือ 9,000,000 บาท (ค านวณจาก 30,000,000 บาท x 30%) ซึ่งจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัย 
และเมื่อหักขาดทุนสุทธิ 4,000,000 บาท ออกไป จะเหลือเงินอยู่ 5,000,000 บาท (ค านวณจาก 9,000,000 บาท - 
4,000,000 บาท) เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้กลับคืนไปสู่สถานะทางการเงินเดิมก่อนเกิดเหตุ  
  ในการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้ ผู้เอาประกันภัยจ าต้องมีระบบบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ค านึง
ว่า ธุรกิจนั้นจะเพิ่งเร่ิมต้นประกอบการหรือประกอบการมาหลายปีแล้วสามารถเอาประกันภัยได้ทั้งสิ้น  
  โดยหลักการแล้ว ผู้รับประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพียงอย่ างเดียว 
โดยผู้รับประกันภัยจะต้องรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทการประกันภัยทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยจะมีชื่อ
เรียกต่างๆ กันตามชื่อของการประกันภัยทรัพย์สินนั้นๆ ดังนี้  
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คนกลางประกันภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันมาตรฐานทุกฉบับ ได้ที่ 

https://www.tgia.org/property/download-TH_8  แ ล ะ ที่  http://www1.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php? 
GroupID=28 

 
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 

 
โดยที่ ...................................................ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ (ต่อไปนี้เรียกว่า นายจ้าง) ประสงค์จะ

จ้าง และได้จ้าง ...................................... เป็นลูกจ้าง ต าแหน่ง ..................... (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกจ้าง) ได้ยื่นค าขอเอา
ประกันภัย และรายละเอียดพร้อมทั้ง ข้อแถลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขแห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของลูกจ้างและ
สินจ้าง ตลอดจนจ านวนเงินที่ลูกจ้างจะพึงได้มอบหมายให้เก็บรักษา การใช้ความระมัดระวังในการจัดการธุรกิจ วิธี
ควบคุมบัญชีของลูกจ้าง ต่อบริษัท ................ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ซึ่งข้อแถลงเหล่านี้ ตกลงให้ถือเป็นสาระส าคัญ
แห่งสัญญาประกันภัยนี้ 

ภายใต้บังคับเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์นี้ (ไม่ว่าจะก าหนดไว้เป็นเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ตามสัญญาประกันภัยนี้) 
เพื่อตอบแทนนายจ้างซึ่งได้ช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว เป็นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ และระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่มีการต่ออายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อ
นายจ้างแสดงพยานหลักฐานต่อบริษัทว่า ได้เกิดความเสียหายดังได้กล่าวไว้ในกรมธรรม์นี้ภายในก าหนดสามเดือนนับ
จากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ส าหรับจ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉัอโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลงและนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะ  
เวลาสามเดือนนับแต่วันท่ีลูกจ้างตาย หรือวันท่ีไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 

1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่นั้น 

2)  บริษัทมีสิทธิที่จะให้นายจ้างแสดงรายการและพยานหลักฐานสนับสนุนว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง
นั้นเป็นอันถูกต้อง รวมทั้งความถูกต้องของรายการที่แจ้งไว้ในค าขอเอาประกันภัย หรือได้แถลงเพิ่มเติมเมื่อมีการต่อ
อายุการประกันภัย ตามที่บริษัทเห็นสมควรให้แสดง โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างเอง และให้นายจ้างรับรองความถูกต้อง
ของรายการนี้ทั้งหมด หรือแต่บางรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกันจะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ
เรียกร้องให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างใน
หน้าที่ท่ีเกิดขึ้นใน ระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือน นับแต่วันที่เกิดสูญหาย 
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4)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลง ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ 

และลูกจ้างจะคงท าหน้าที่ตามข้อแถลงนั้นทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างจะไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามี
พฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งท าให้ความจริงผิดแตกต่างไปจาก 
ข้อแถลง) ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญตามที่แจ้งไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษั ททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบถึงการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับ 

ถ้าภายหลังที่นายจ้างได้ทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และนายจ้างยังคงมอบ  
หมายให้ลูกจ้างเก็บรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระท าเช่นว่านั้น ดังนี้ 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยแก่นายจ้าง โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
มาแล้วออกตามส่วน 

5)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
เพื่อการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และในกรณีดังกล่าวนี้ นายจ้ างต้องให้
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้าง เพื่อสิทธิการไล่เบี้ย
เอาค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้าง หรือทรัพย์สินของ
ลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

6)  ถ้าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัยนี้ หรือในระยะเวลาประกันภัย มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 

7)  เมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ระหว่างบริษัทกับนายจ้าง หรือผู้ที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้เกี่ยวกับจ านวนค่าเสียหาย หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติเงื่อนไขใดๆ คู่กรณีอาจตกลงเสนอข้อ
โต้แย้งนั้นให้อนุญาโตตุลาการสองนายเป็นผู้ช้ีขาด ซึ่งนายจ้างหรือผู้ร้องและบริษัทตั้งขึ้นฝ่ายละหนึ่งคน ในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการสองนายไม่สามารถตกลงช้ีขาดกันได้ ก็ให้อนุญาโตตุลาการ หรือผู้ช้ีขาดแล้วแต่กรณี ช้ีขาดด้วยว่า ฝ่ายใด
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

8)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
9)  การบอกกล่าว ค าบอกกล่าว และการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะมีผลตามกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ต้องกระท าเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 
10)  การเลิกกรมธรรม์ 

10.1)   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ได้แจ้งบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2)   ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
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คนกลางประกันภัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันมาตรฐานทุกฉบับ ได้ที่ 

https://www.tgia.org/property/download-TH_8  แ ล ะ ที่  http://www1.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php? 
GroupID=28 

 
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง 

 
โดยที่ ...................................................ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ (ต่อไปนี้เรียกว่า นายจ้าง) ประสงค์จะ

จ้าง และได้จ้าง ...................................... เป็นลูกจ้าง ต าแหน่ง ..................... (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกจ้าง) ได้ยื่นค าขอเอา
ประกันภัย และรายละเอียดพร้อมทั้ง ข้อแถลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขแห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของลูกจ้างและ
สินจ้าง ตลอดจนจ านวนเงินที่ลูกจ้างจะพึงได้มอบหมายให้เก็บรักษา การใช้ความระมัดระวังในการจัดการธุรกิจ วิธี
ควบคุมบัญชีของลูกจ้าง ต่อบริษัท ................ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ซึ่งข้อแถลงเหล่านี้ ตกลงให้ถือเป็นสาระส าคัญ
แห่งสัญญาประกันภัยนี้ 

ภายใต้บังคับเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์นี้ (ไม่ว่าจะก าหนดไว้เป็นเง่ือนไข หรือโดยประการอื่น การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ตามสัญญาประกันภัยนี้) 
เพื่อตอบแทนนายจ้างซึ่งได้ช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว เป็นที่ตกลงกันว่า ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ และระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่มีการต่ออายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อ
นายจ้างแสดงพยานหลักฐานต่อบริษัทว่า ได้เกิดความเสียหายดังได้กล่าวไว้ในกรมธรรม์นี้ภายในก าหนดสามเดือนนับ
จากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ส าหรับจ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉัอโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลงและนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะ  
เวลาสามเดือนนับแต่วันท่ีลูกจ้างตาย หรือวันท่ีไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 

1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่นั้น 

2)  บริษัทมีสิทธิที่จะให้นายจ้างแสดงรายการและพยานหลักฐานสนับสนุนว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง
นั้นเป็นอันถูกต้อง รวมทั้งความถูกต้องของรายการที่แจ้งไว้ในค าขอเอาประกันภัย หรือได้แถลงเพิ่มเติมเมื่อมีการต่อ
อายุการประกันภัย ตามที่บริษัทเห็นสมควรให้แสดง โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างเอง และให้นายจ้างรับรองความถูกต้อง
ของรายการนี้ทั้งหมด หรือแต่บางรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกันจะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ
เรียกร้องให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างใน
หน้าที่ท่ีเกิดขึ้นใน ระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือน นับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-89 
 

 
4)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลง ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ 

และลูกจ้างจะคงท าหน้าที่ตามข้อแถลงนั้นทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างจะไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามี
พฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ซึ่งท าให้ความจริงผิดแตกต่างไปจาก 
ข้อแถลง) ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญตามที่แจ้งไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษั ททราบเป็นลาย-
ลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบถึงการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับ 

ถ้าภายหลังที่นายจ้างได้ทราบถึงการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว และนายจ้างยังคงมอบ  
หมายให้ลูกจ้างเก็บรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันที่นายจ้างกระท าเช่นว่านั้น ดังนี้ 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยแก่นายจ้าง โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
มาแล้วออกตามส่วน 

5)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
เพื่อการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และในกรณีดังกล่าวนี้ นายจ้ างต้องให้
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้าง เพื่อสิทธิการไล่เบี้ย
เอาค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้าง หรือทรัพย์สินของ
ลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

6)  ถ้าในขณะที่ท าสัญญาประกันภัยนี้ หรือในระยะเวลาประกันภัย มีการประกันภัยอื่นที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายอันเดียวกัน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจ านวนเงินเอาประกันภัยที่
บริษัทได้รับประกันภัยต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 

7)  เมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ระหว่างบริษัทกับนายจ้าง หรือผู้ที่เรียกร้องให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้เกี่ยวกับจ านวนค่าเสียหาย หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติเงื่อนไขใดๆ คู่กรณีอาจตกลงเสนอข้อ
โต้แย้งนั้นให้อนุญาโตตุลาการสองนายเป็นผู้ช้ีขาด ซึ่งนายจ้างหรือผู้ร้องและบริษัทตั้งขึ้นฝ่ายละหนึ่งคน ในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการสองนายไม่สามารถตกลงช้ีขาดกันได้ ก็ให้อนุญาโตตุลาการ หรือผู้ช้ีขาดแล้วแต่กรณี ช้ีขาดด้วยว่า ฝ่ายใด
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

8)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
9)  การบอกกล่าว ค าบอกกล่าว และการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะมีผลตามกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ต้องกระท าเป็นหนังสือจึงจะมีผลบังคับได้ 
10)  การเลิกกรมธรรม์ 

10.1)   บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่ได้แจ้งบริษัททราบ ในกรณีนี้ บริษัทจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน 

10.2)   ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตรา
เบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
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3-90     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อน ส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ 

ตามสัญญาประกันภัยนี้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และระยะเวลาใดๆ ที่มีการ
ต่อ อายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อนายจ้างแสดงหลักฐานว่า ได้เกิดความเสียหายดังกล่าวไว้ใน 
กรมธรรม์ ภายในก าหนดสามเดือนนับจากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของ
ลูกจ้าง ในหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือ
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา
สามเดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน 

 
สรุปสาระส าคัญ 

ความคุ้มครอง 
ความสูญหายของเงินของนายจ้าง อันเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี 
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
1)  การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบภายในระยะเวลาประกันภยั 

หรือภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายใน
ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

2)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 

3)  ภายหลังจากที่ทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) 
ยังคงมอบหมาย ให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 
1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -

ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 
2)  ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างคนเดียวกัน จะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ

เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี
ที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

3)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลงทุกประการ ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญ และลูกจ้างจะยังคงท า
หน้าที่ตาม ข้อตกลงทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามีพฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ให้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือ 
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ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) ยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกน่ายจ้างตามส่วน 

4)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และนายจ้างจะต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้างเพื่อสิทธิการไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้างหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า 
นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

5)  ถ้ามีการประกันภัยอื่น ให้เฉลี่ยตามส่วน 
6)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
7)  การบอกกล่าว การติดต่อต้องกระท าเป็นหนังสือถึงจะมีผลบังคับ 
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3-90     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมธรรม์ ให้ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อน ส าหรับการที่นายจ้างจะได้รับเงินชดใช้ 

ตามสัญญาประกันภัยนี้ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และระยะเวลาใดๆ ที่มีการ
ต่อ อายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัย เมื่อนายจ้างแสดงหลักฐานว่า ได้เกิดความเสียหายดังกล่าวไว้ใน 
กรมธรรม์ ภายในก าหนดสามเดือนนับจากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจ านวนเงินที่เสียหายจริง 
ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย จ านวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของ
ลูกจ้าง ในหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือ
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลา
สามเดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนถึงก่อน 

 
สรุปสาระส าคัญ 

ความคุ้มครอง 
ความสูญหายของเงินของนายจ้าง อันเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี 
 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 
1)  การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริต ซึ่งลูกจ้างได้กระท าลง และนายจ้างได้ทราบภายในระยะเวลาประกันภยั 

หรือภายใน ระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตาย หรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายใน
ระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

2)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 

3)  ภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) 
ยังคงมอบหมาย ให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน 

 
เง่ือนไขทั่วไป 
1)  เมื่อนายจ้างทราบการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตดังกล่าว นายจ้างต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย -

ลักษณ์อักษรทันที และต้องยื่นค าขอต่อบริษัทให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาสามเดือน 
2)  ค่าเสียหายท่ีเกิดจากลูกจ้างคนเดียวกัน จะเรียกร้องให้ชดใช้ตามสัญญานี้เกินกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ และจะ

เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าท่ี
ที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย และนายจ้างต้องพบภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่เกิดสูญหาย 

3)  นายจ้างจะประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่แถลงทุกประการ ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญ และลูกจ้างจะยังคงท า
หน้าที่ตาม ข้อตกลงทุกประการเช่นเดียวกัน โดยนายจ้างไม่ลดสินจ้างที่ให้แก่ลูกจ้าง ถ้ามีพฤติการณ์เกิดขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยนายจ้างมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมีการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อันกระทบการรับเสี่ยงภัยของบริษัท 
สัญญานี้ให้ถือเป็นโมฆียะ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้นายจ้าง หรือผู้ที่ควรได้รับภายหลังจากท่ีทราบการฉ้อโกง หรือ 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด     3-91 
 

 
ยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างแล้ว หากนายจ้าง (ผู้เอาประกันภัย) ยังคงมอบหมายให้ลูกจ้างรักษาเงินต่อไป กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะไม่มีผลบังคับนับแต่วันท่ีนายจ้างกระท าเช่นว่าน้ัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แกน่ายจ้างตามส่วน 

4)  การด าเนินคดีอาญาของนายจ้างต้องกระท าโดยรอบคอบทุกประการ ที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษลูกจ้าง 
ถ้าศาลพิพากษาลงโทษ บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด าเนินคดี และนายจ้างจะต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิของนายจ้างเพื่อสิทธิการไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทชดใช้ให้แก่นายจ้างตามกรมธรรม์จากลูกจ้างหรือทรัพย์สินของลูกจ้าง และบริษัทให้สัญญาว่า 
นายจ้างจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย หรือต้องเสียหายแต่ประการใดเกี่ยวกับการนี้ 

5)  ถ้ามีการประกันภัยอื่น ให้เฉลี่ยตามส่วน 
6)  เงินใดๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามสัญญานี้ ให้จ่ายเฉพาะส านักงานของบริษัทแห่งเดียวเท่านั้น 
7)  การบอกกล่าว การติดต่อต้องกระท าเป็นหนังสือถึงจะมีผลบังคับ 
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บทที่ 4  
การพิจารณารบัประกันภัย 

 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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บทที่ 4  
การพิจารณารบัประกันภัย 

 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 4 การพิจารณารับประกันภัย                นว. 2 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

4.1  ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
4.2  หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
4.3  กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
4.4  บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัยเนื่องจากการรับ
ประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัยและ
ป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

2. การพิจารณารับประกันภัยมีหลักการพื้นฐานส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 1) รับประกันภัยที่มี
จ านวนมากพอ 2) รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 3) รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยรวมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 4) มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 5) ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 6) มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
และหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 7) ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการรับประกันภัย การ
สร้างอัตราและการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทเดียวกัน และ 8) ค านึงถึงผลการรับ
ประกันภัยที่ดีเสมอ 

3. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
เก่ียวกับคุณลักษณะของภัย และสภาวะภัยที่ได้รับจากเอกสารการขอเอาประกันภัยและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจใน
การรับประกันภัย  

4. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ประกันวินาศภัยโดยได้รับค่าบ าเหน็จตอบแทน จึงมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับประกันภัย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 2) การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัย และ 3) การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบ
ก าหนดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
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วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
3. อธิบายกระบวนการ ปัจจัยส าคัญ และเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
4. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
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บทท่ี 4 การพิจารณารับประกันภัย                นว. 2 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

4.1  ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
4.2  หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
4.3  กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย  
4.4  บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย 

 
แนวคิด 

1. การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัยเนื่องจากการรับ
ประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัยและ
ป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  

2. การพิจารณารับประกันภัยมีหลักการพื้นฐานส าคัญที่ควรค านึงถึงอยู่ 8 ประการ คือ 1) รับประกันภัยที่มี
จ านวนมากพอ 2) รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 3) รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยรวมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 4) มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 5) ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 6) มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
และหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 7) ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการรับประกันภัย การ
สร้างอัตราและการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทเดียวกัน และ 8) ค านึงถึงผลการรับ
ประกันภัยที่ดีเสมอ 

3. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการในการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ
เก่ียวกับคุณลักษณะของภัย และสภาวะภัยที่ได้รับจากเอกสารการขอเอาประกันภัยและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
3) การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจรับประกันภัย และ 4) การติดตามผลการตัดสินใจใน
การรับประกันภัย  

4. นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ประกันวินาศภัยโดยได้รับค่าบ าเหน็จตอบแทน จึงมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับประกันภัย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 2) การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัย และ 3) การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบ
ก าหนดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 
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วัตถุประสงค์  
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยได้ 
3. อธิบายกระบวนการ ปัจจัยส าคัญ และเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
4. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัยได้ 
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เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซ่ึงเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัยบางประการ  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  - 431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  - 487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีตการพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย 
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 4.1  
ความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  
 เป็นที่กล่าวขานกันมากว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการขายหรือปริมาณ
ของงานที่จะรับประกันภัยมากกว่าการพินิจพิจารณาอย่างจริงจังถึงคุณภาพของงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาด
ประกันภัยมีความอ่อนตัวคือมีการแข่งขันกันมาก การพิจารณาถึงคุณภาพของงานแทบจะหมดความหมาย การ
ประกันภัยบางประเภทอาศัยจ านวนของภัยที่รับเข้ามาให้มากไว้โดยเข้าใจว่าให้ได้เบี้ยประกันภัยมากพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันมาก ตลาดประกันภัยจะกลายเป็น
สมรภูมิที่เรียกกันว่า น่านน้ าสีแดง (Red Ocean) หลายๆ บริษัทจะกระโดดเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันลงไปห้ าห่ันกันด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing) เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือลดราคาให้ต่ ามากๆ 
โดยยอมรับความเสี่ยงจากการที่อาจจะเกิดสินไหมทดแทนมากเกินปกติในอนาคต เร่ืองของก าไรจากการรับประกันภัย
จึงกลายเป็นเร่ืองรองจากการได้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดจนมีความเชื่อกันว่า การได้ก าไรจากการรับประกันภัยเพียงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยนั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะการได้มาซึ่งเบี้ยประกันภัยจ านวนมากท าให้บริษัทสามารถน า
เงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ 
 นอกจากนั้น ส าหรับการประกันภัยบางประเภท เช่น การประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะได้รับ
เงินจากการเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนการเร่ิมคุ้มครอง (Cash before Cover) อาจยิ่งท าให้บริษัทเห็นว่า การได้รับเบี้ย
ประกันภัยมาเพื่อน ามาลงทุนหาผลประโยชน์นั้นคุ้มค่าแล้ว จึงไม่ให้ความส าคัญกับการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ 
แต่ในทางปฏิบัติหลายๆ บริษัทก็อาจไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยก่อนเร่ิมการคุ้มครองด้วยเงื่อนไขทางการค้ากับผู้หา
งานประกันภัยบางประการ  

จากสถิติของธุรกิจประกันวินาศภัย1 จะเห็นตัวเลขที่บ่งชี้ได้ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2540-
2558 ผลก าไรจากการรับประกันภัยมีสัดส่วนต่ ากว่ารายได้สุทธิจากการลงทุน โดยค่าเฉลี่ยของก าไรจากกา รรับ
ประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 51 ทั้งๆ ที่การรับประกันภัย
เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

1 สถิติประกันวินาศภยั http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยและรายได้สุทธิจากการลงทุน 

 
ปี 1. ก าไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 
2. รายได้สุทธิจาก 

การลงทุน 
3. ก าไรก่อนหักภาษี 

เงินได้นิติบุคคล 
1/3 2/3 

2558   11,693,528    7,613,372    22,005,391   53%  35% 
2557   16,212,452    7,053,051    26,074,493   62%  27% 
2556   20,605,060    6,551,291    26,031,673   79%  25% 
2555   5,731,972    6,317,859    15,995,272   36%  39% 
2554  -135,482,335    4,959,188   -127,535,617   106%  -4% 
2553   1,813,619    4,056,064    8,921,234   20%  45% 
2552   2,670,090    3,452,203    7,152,714   37%  48% 
2551   4,156,829    4,019,860    5,537,107   75%  73% 
2550   406,005    4,069,871    7,287,931   6%  56% 
2549   1,090,590    3,701,593    6,174,083   18%  60% 
2548   1,430,429    2,724,109    5,927,472   24%  46% 
2547   1,399,565    2,505,190    5,852,436   24%  43% 
2546   1,284,379    2,840,376    5,767,516   22%  49% 
2545   1,166,772    2,407,252    4,009,780   29%  60% 
2544   1,429,824    2,340,071    3,832,920   37%  61% 
2543   2,569,771    2,408,087    4,486,139   57%  54% 
2542  - 431,699    2,814,839    2,531,650   -17%  111% 
2541  - 487,568    198,963    2,923,020   -17%  7% 
2540   1,785,647    5,040,587    3,575,559   50%  141% 

   
ค่าเฉลี่ย  37%  51% 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้การพิจารณารับประกันภัยโดยบุคคลถูกเปลี่ยนเป็น
การพิจารณารับประกันภัยด้วยเครื่องสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกภัยด้วยเครื่อง -
คอมพิวเตอร์เหล่านี้แม้จะถูกบรรจุหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยอย่างถูกต้องตามหลักการ แต่เครื่องมือ
เหล่านี้ก็ไร้จิตวิญญาณหรือวิจารณญาณแบบมนุษย์ในการพินิจพิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย และการตั้งค าถามอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การพิจารณารับประกันภัยนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในอดีตการพิจารณารับประกันภัย
ถือได้ว่าเป็นศิลป์ล้วนๆ เพราะเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ (Judgment) ของมนุษย์ แต่เมื่อโลกเจริญขึ้น การน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท าโมเดลจ าลองต่างๆ การประมวลผลข้อมูล การค านวณอัตราเบี้ย 
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4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์มา 
ใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน า
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน 
การใช้ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก็คง 
ไม่จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
ที่ดี ได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และเมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่าง
ถูกต้อง  
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มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
Emerson Cammack, 1980, p. 590) 

2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่ 2) 
ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดข้ึนนั้น 
(Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 

3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับภัยหรือไม่ และหากรับบริษัท 
จะรับไว้เป็นจ านวนเท่าใด และด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  https://www. 
irmi.com/online/insurance-glossary)  

4) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการจ าแนกภัย การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและ
การคัดเลือกภัย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-under 
writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร (Australian and New Zealand Institute of Insurance 
and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงของภัยที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้อ งก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 

 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ประกันภัยในอนาคต และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นย าขึ้น ศิลป์ในการพิจารณารับประกันภัยก็ลด
ความส าคัญลง แต่ความเป็นศิลป์ก็ยังคงต้องมีอยู่ในกระบวนการของการพิจารณารับประกันภัย ตัวอย่างพัฒนาการ
ด้านศาสตร์ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) การน าเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ใน
อุตสาหกรรมประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ในปี 2560 นี้เอง โดยบริษัท Fukoku Mutual Life Insurance ได้ท าการปลด
พนักงานออก 30 คน แล้วน าเอาปัญญาประดิษฐ์มาท างานในการค านวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30 และสามารถคืนทุนที่ลงทุนสร้างระบบไปจ านวน 200 ล้านเยนได้
ภายในเวลา 2 ปี (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://techsauce.co/insurance/fukoku-ai-human-replacement/) 
หรือในประเทศอังกฤษที่บริษัท Ageas Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกที่น าเอาปัญญาประดิษฐ์มา 
ใช้ในระบบงานจัดการรถยนต์ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-
releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/) ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยหลายรายในประเทศไทยก็ได้เริ่มน า
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานขายประกันภัยแล้วกับการรับประกันภัยบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนนักซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานแทนคนได้เกือบเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยบางประเภทที่มีความสลับซับซ้อน 
การใช้ดุลยพินิจยังคงมีความจ าเป็นอย่างมาก  
 “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เป็นค ากล่าวที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งมีการน าศาสตร์เข้ามาช่วยใน
การคาดคะเน ดังตัวอย่างการเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศเคยส่งสัญญาณเตือนให้
บริษัทประกันภัยในประเทศไทยระมัดระวังและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมหันตภัยเหล่านี้มาหลายสิบปี เช่น การจัดท า
ทะเบียนพื้นที่ภัยน้ าท่วม และทะเบียนการสะสมของภัย เป็นต้น มีบางบริษัทที่ตระหนักถึงมหันตภัยนี้และมีการเตรียม
รับมือและอาศัยช่องทางการประกันภัยต่อในการกระจายความเสี่ยงภัย แต่ก็มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ลงมือท า และในที่สุด 
ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยของไทยและบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศก็ต้องรับความเสียหายจากการยอมรับความ
เสี่ยงและการขาดการเตรียมความพร้อมไปด้วย 
 
1. ความจ าเป็นและความหมายของการพิจารณารับประกันภัย 
 การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยอาจถูกมองว่ามีบทบาทแตกต่างกันในหลายมุมมอง เช่น มองในด้านความ
เสี่ยงภัย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มองในด้านของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
หรือการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรมเหล่านั้น ในมุมมองนี้ ถ้าไม่มีการเกิดความเสียหายที่ต้องได้รับการชดใช้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก็คง 
ไม่จ าเป็นต้องมีบริษัทประกันวินาศภัย ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท าธุรกิจ
รับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ต้องการให้เกิดผลก าไรอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  

ถ้าเช่นนั้น การท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรอย่างยั่งยืนจึงอาจมีทางให้เลือกหลายทาง เช่น 1) ขายให้ได้
มากที่สุด 2) เลือกรับประกันภัยเฉพาะภัยที่ดีที่สุดเท่านั้น 3) คิดเบี้ยประกันภัยให้สูง 4) จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ต่ า
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะเห็นได้ว่าทั้งหมดยังมิใช่ค าตอบ ทางเลือกที่ดีของการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจควรจะเป็น
การพิจารณารับประกันภัยอย่างเหมาะสม นั่นหมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยขายผลิตภัณฑ์ได้โดยมีการคัดเลือกภัย
ที่ดี ได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และเมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่าง
ถูกต้อง  
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มีการให้ความหมายของการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) ไว้หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น 

1) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของการยอมรับหรือปฏิเสธภัย (Robert I. Mehr and 
Emerson Cammack, 1980, p. 590) 

2) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการของ 1) การตัดสินใจว่าจะรับภัยที่เสนอมาหรือไม่ 2) 
ก าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย และ 3) การติดตามผลการตัดสินใจที่เกิดข้ึนนั้น 
(Joseph F. Mangan, CPCU and Connor M. Harrison, 2000, p. 1) 

3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าจะรับภัยหรือไม่ และหากรับบริษัท 
จะรับไว้เป็นจ านวนเท่าใด และด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  https://www. 
irmi.com/online/insurance-glossary)  

4) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการจ าแนกภัย การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและ
การคัดเลือกภัย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-under 
writing-insurance.html#ixzz4HfPOvyF3) 

5) การพิจารณารับประกันภัย คือ การท าการตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธภัย และหากรับจะก าหนด
เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างไร (Australian and New Zealand Institute of Insurance 
and Finance, 2007, p. 22) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณารับประกันภัย คือ 
กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยงของภัยที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันมาอย่างมีระบบ และพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น  
 
2. ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัย 

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่พิจารณาข้อมูลที่ได้รับการเสนอขอเอา
ประกันภัยอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าภัยนั้นเหมาะสมที่จะรับประกันภัยหรือไม่รวมถึงต้อ งก าหนดราคาและความ
คุ้มครองที่เหมาะสมอีกด้วย 

 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว หน้าที่พื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัยก็คือการคัดเลือกภัยที่ดีเพื่อ
สร้างก าไร ถ้าหากไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งหมายความว่า บริษัทยอมรับเสี่ยงภัยทุกรายที่เสนอเข้ามา โอกาสที่บริษัทจะ
ประสบภาวะขาดทุนย่อมมีสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกภัยที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)2 นั่นเอง 

 

 
 
 2 พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้ค าอธิบายใหม่ว่า Adverse Selection หมายถึง 
การคัดเลือกภัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
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ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ว่า ภัยที่ไม่ดีต้ องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเรื่อยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับประกันภัย
มากเกินไป เมื่อเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็จะมีผู้ขอ
เอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
ซึ่งจะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งเกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความ 
เสี่ยงภัยสูงกว่าระดับมาตรฐานปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องการที่จะท าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ าท่วม ด้วย
เหตุผลว่าหากเกิดน้ าท่วมขึ้น ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว การรับประกันภัย
จ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมน าไปสู่การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  

ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่แออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน ก็ย่อม
ต้องการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจาก
อาคารบ้านเรือนอ่ืนๆ ย่อมไม่เห็นความจ าเป็นที่จะซื้อความคุ้มครองดังกล่าว  

ตัวอย่างที่ 4.3 เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประชาชนที่ไม่เคยท าประกันภัยเลย 
หรือเคยท าประกันภัยทรัพย์สินแต่ไม่ได้ซื้อภัยน้ าท่วมไว้ ตื่นตัวที่จะซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ าท่วมกันมากมาย 
แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะหากรับประกันภัย บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียสูงกว่าปกติ  
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4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อม
ประกอบด้วยทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไร
ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่ า 
แนวคิดดังกล่าวปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 
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ต่ ากว่า ในทางปฏิบัติ การแข่งขันของธุรกิจอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยดังกล่าวย้ายการท าประกันภัยไปอยู่กับผู้รับ
ประกันภัยรายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม การรับประกันภัยด้วยการแข่งขันกันใน
ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณารับประกันภัยที่ว่า ภัยที่ไม่ดีต้ องมีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสูงกว่าภัยที่ดี  

 ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยมีการคัดเลือกภัยก็จะมีจ านวนผู้เอาประกันภัยและภัยที่ดีเป็นส่วนมากใน
ระยะยาว เมื่อเป็นดังนี้ ค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามปกติ คือเป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นจากอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ก าหนด ก าไรจากการรับประกันภัยก็จะมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีก าไรเพิ่มพูนสะสมขึ้นเรื่อยๆ บริษัทก็จะสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในตลาดประกันวินาศภัยได้โดยการลดเบี้ยประกันภัยลงบ้าง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อก าไรจากการรับประกันภัย
มากเกินไป เมื่อเบี้ยประกันภัยลดต่ าลง ผู้เอาประกันภัยเดิมก็จะยังคงมีการต่ออายุกับบริษัท ขณะเดียวกันก็จะมีผู้ขอ
เอาประกันภัยรายใหม่เพิ่มข้ึนด้วย 

 อาจมีประเด็นที่จะถูกน ามาโต้แย้งว่าการประกันภัยนั้นใช้หลักทางคณิตศาสตร์ของกฎว่าด้วยจ านวนมาก 
(Law of Large Number) และใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรรับ
ประกันภัยที่เสนอเข้ามาทุกราย เพราะเมื่อรับประกันภัยมากๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณากลั่นกรองภัยจะมีโอกาสสูญเสีย
มากกว่าได้ เพราะผู้ที่เลือกเอาประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ า 
 ในมุมมองของผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยก็เป็นฝ่ายถูกเลือกโดยผู้ประสงค์จะเอาประกันภัยเช่นกัน 
เหตุผลของการเลือกของผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ เช่น ต้องการบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความ
มั่นคงทางการเงิน หรือต้องการบริษัทที่ให้บริการดี หรือต้องการหาเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด เป็นต้น การเลือกดังกล่าว
มีข้อสังเกตว่า ถ้ายิ่งมีระดับการศึกษาเข้มข้นขึ้น มีแนวโน้มว่าผู้เอาประกันภัยมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
ซึ่งจะเป็นเหตุท าให้บริษัทจะต้องรับความเสี่ยงภัยสูงและมีโอกาสจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง เรียกว่า Adverse 
Selection ซึ่งตรงกับค าว่า การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ หรือการคัดเลือกภัยที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้รับประกันภัย 
(พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย, 2560, น. 12) เป็นการคัดเลือกภัยจากประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งเกิดผลให้ผู้รับประกันภัยเสียประโยชน์ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ท าให้บริษัทมีจ านวนภัยที่มีความ 
เสี่ยงภัยสูงกว่าระดับมาตรฐานปกติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย่อมต้องการที่จะท าประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยน้ าท่วม ด้วย
เหตุผลว่าหากเกิดน้ าท่วมขึ้น ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง แต่ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว การรับประกันภัย
จ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่นั้นย่อมน าไปสู่การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  

ตัวอย่างที่ 4.2 ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่แออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน ก็ย่อม
ต้องการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจาก
อาคารบ้านเรือนอ่ืนๆ ย่อมไม่เห็นความจ าเป็นที่จะซื้อความคุ้มครองดังกล่าว  

ตัวอย่างที่ 4.3 เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ประชาชนที่ไม่เคยท าประกันภัยเลย 
หรือเคยท าประกันภัยทรัพย์สินแต่ไม่ได้ซื้อภัยน้ าท่วมไว้ ตื่นตัวที่จะซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ าท่วมกันมากมาย 
แต่บริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองได้ เพราะหากรับประกันภัย บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะสูญเสียสูงกว่าปกติ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กระบวนการในการคัดเลือกภัย (Risk Selection Process) เป็นค าที่พบบ่อยครั้งใช้ว่า กระบวนการในการ
พิจารณารับประกันภัย (Underwriting Process) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะคัดเลือกภัยที่มีการเสนอขอเอา
ประกันภัยมาตามนโยบายและคู่มือการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท โดยทั่วไปแล้วภัยที่เสนอเข้ามาย่อม
ประกอบด้วยทั้งภัยที่ดีและไม่ดี การคัดเลือกภัยโดยเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงท าให้บริษัทมีโอกาสท าก าไร
ได้มากบ้างน้อยบ้างแต่บริษัทมีผลก าไรในระยะยาว ซึ่งต่างจากการไม่คัดเลือกภัยที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนมากกว่ า 
แนวคิดดังกล่าวปรากฏในภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 
 

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ไม่มีการคัดเลือกภัย ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงบริษัทที่มุ่งเอายอดขายเป็น
หลักโดยไม่เน้นคุณภาพและขาดการประเมินความเสี่ยงภัยที่ถูกต้องด้วย จะได้รับภัยหรือกลุ่มภัยที่ไม่ดี หรือต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทมากกว่าภัยดี การมีภัยที่ไม่ดีมากก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะส่งผลให้มีค่าสินไหมทดแทนเป็น
จ านวนมากด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือก าไรจากการรับประกันภัยจะลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทก็จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย แต่เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการคัดเลือกภัยตั้งแต่แรก การเพิ่มเบี้ยประกันภัยจะส่งผลท าให้จ านวน  
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีผลรับประกันภัยไม่ดีหรือดีลดลงโดยย้ายไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย

ความส าคัญของการคัดเลือกภัย 

มีการคัดเลือกภัย ไม่มีการคัดเลือก 

ภัยดี > ภัยไมด่ ี ภัยไม่ดี > ภัยด ี

ก าไรเพิม่ขึ้น ก าไรลดลง 

ลดเบีย้ประกัน เพิ่มเบี้ยประกัน 

ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยลดลง 
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 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่งท าให้อัตราเบี้ ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอ่ืนๆ จากนายหน้าประกัน
วินาศภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับนายหน้าประกัน
วินาศภัย ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว นายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็
อาจจะจูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน 
จึงเข้าข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดี
ระหว่างการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับ
ประกันภัยที่มีผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  
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เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทน 
ที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยงภัย 
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 ในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทประกันวินาศภัยจะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณา
จากภัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเฉลี่ย และใช้อัตรานั้นกับภัยที่รับประกันทุกราย อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าว
นั้นย่อมต้องไม่เพียงพอส าหรับภัยที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากบริษัทต้องรับงานที่เป็นการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์  
มากข้ึน ความเสียหายที่บริษัทได้รับก็จะสูงขึ้นด้วย บริษัทก็จะต้องเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ คนที่มีความเสี่ยงต่ า
ก็จะเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นสูงและก็จะไม่ซื้อประกันภัยหรือลดความคุ้มครองลง บริษัทก็ต้องเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัยขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยมากขึ้นซึ่งท าให้อัตราเบี้ ยประกันภัยนั้นสูงเกินไปจนเป็นเหตุให้บริษัท 
ไม่สามารถได้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้ตามเป้าหมาย การสูญเสียลูกค้า การมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยต่ า และการเพิ่ม
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ทันต่อการเกิดค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องประสบ
ภาวะขาดทุนในที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจรับประกันภัยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท าก าไรและการอยู่รอดของบริษัท เมื่อเป็น
เช่นนั้น การพิจารณาเลือกรับประกัน “ภัยที่ดี” จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทประกันวินาศภัย โดยรวมแล้ว ค าว่า การ
พิจารณาเลือกรับประกันภัยที่ดีจึงอาจหมายรวมถึงการปฏิเสธที่จะรับงานที่ด้อยคุณภาพอ่ืนๆ จากนายหน้าประกัน
วินาศภัยด้วย ซึ่งก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยกับนายหน้าประกัน
วินาศภัย ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยเลือกรับแต่ภัยที่ดีอย่างเดียว นายหน้าประกันวินาศภัยเหล่านั้นก็
อาจจะจูงใจหรือโยกย้ายลูกค้าไปให้บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืน ซึ่งก็จะเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถท าก าไรได้เช่นกัน 
จึงเข้าข่ายว่า “มีงานไม่ดีมากก็ขาดทุน ไม่มีงานเลยก็ไม่มีก าไร” ดังนั้น การสร้างดุลยภาพหรือท าให้เกิดความพอดี
ระหว่างการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์และการรับเฉพาะภัยชั้นดี จึงเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งของการพิจารณารับ
ประกันภัยที่มีผลต่อผลก าไรของบริษัท 
 มีค ากล่าวว่า การพิจารณารับประกันภัยเป็นหัวใจของการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เหตุผล
สนับสนุนคือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริษัทกระท า ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเก็บเบี้ยประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการด้านการควบคุมความเสียหาย การตรวจสอบสินไหมทดแทน การจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือการลงทุน ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจรับประกันภัยทั้งสิ้น 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพิจารณารับประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัย
เนื่องจากการรับประกันภัยเป็นธุรกิจหลักที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการคัดเลือกภัย
และป้องกันการรับประกันภัยที่ไม่ดีเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไป  
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เรื่องที่ 4.2  
หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย 
   
  

การพิจารณารับประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลก าไรจากภัยที่รับประกันไว้โดยการป้องกันการรับ
ประกันภัยที่ไม่ดี เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีผลก าไรที่จะน าไปขยายกิจการ และสร้างผลตอบแทน 
ที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การพิจารณารับประกันภัยควรค านึงถึงหลักการพื้นฐาน
ต่อไปนี้  

1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี  
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและการ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 

 
1. รับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอ 
 ในการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยจะต้องรับประกันภัยที่มีจ านวนมากเพียงพอที่จะน าเอาทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Probability Theory) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) มาใช้เพื่อค านวณความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การค านวณค่าความ
เสียหายในอนาคตที่ประมาณเป็นตัวเงินได้นั้น จะค านวณความน่าจะเป็น (Probability) ตามหลักคณิตศาสตร์โดย
ก าหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตีความได้ว่าค่า 0 หมายความว่า ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย คือ เหตุในอนาคตนั้นจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ส่วนค่า 1 นั้น หมายความว่า จะต้องเกิดเหตุในอนาคตนั้นอย่างแน่นอน  
 เนื่องจากการประกันภัยเป็นเร่ืองของการโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอา
ประกันภัยทุกคนจะแลกเปลี่ยนความไม่แน่นอนของการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับความแน่นอนของการจ่าย
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยอาศัยกฎว่าด้วยจ านวนมากซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ การประกันภัยจึง
ลดความไม่แน่นอนของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายที่ร่วมเสี่ยงภัยกันอยู่กับบริษัทโดยการท าให้การคาดคะเนความเสี่ยงภัย 
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โดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎว่า
ด้วยจ านวนมากไว้ว่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย 
ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์
ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยที่
มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ 
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติ บ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมใน  
การท าก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยัง
สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และ 
การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
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โดยรวมในอนาคตมีความเชื่อถือได้มากข้ึน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (2560, น. 156) อธิบายความหมายของ กฎว่า
ด้วยจ านวนมากไว้ว่า คือ กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจ านวนวัตถุที่มีความเสี่ยงภัย 
ในลักษณะเดียวกันและมีความเป็นอิสระต่อกัน ที่เอาประกันภัยไว้มีจ านวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดหมายไว้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยของการประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ดี เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์
ปกติ หรือมีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป ไม่ควรน ามาร่วมค านวณค่าของความน่าจะเป็น 
 ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีจ านวนภัยมากพอสมควร จึงจะค านวณหรือคาดคะเนความน่าจะ
เป็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น การโยนเหรียญบาท แต่ละครั้งที่โยนเหรียญนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่
เหรียญนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยมีเท่ากัน คือ 0.5 หากโยนเหรียญเพียงสองครั้ง การที่เหรียญจะออกหัวทั้งสองครั้ง
หรือออกก้อยทั้งสองครั้งย่อมมีความเป็นไปได้ แต่หากเพิ่มจ านวนการโยนมากขึ้น เช่น 10,000 ครั้ง หรือมากกว่า 
โอกาสที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.5 มากข้ึนเร่ือยๆ ตามจ านวนคร้ังของการโยนเหรียญ 
 ในท านองเดียวกับการรับประกันภัย สมมติว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยที่
มีลักษณะเดียวกันจ านวน 10,000 หลัง และเก็บสถิติความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้เป็นเวลานานหลายปีจนทราบ 
ได้ว่า โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีไฟไหม้เป็นจ านวน 50 คร้ัง ดังนั้น โอกาสที่บ้านแต่ละหลังจะถูกไฟไหม้ในแต่ละปีจะเท่ากับ 
0.005 (ค านวณจาก 50/10,000) อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน ถ้าเก็บสถิติความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินด้วยก็จะท าให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสมมติว่า ทุนประกันภัยของบ้าน 10,000 หลังนี้
เฉลี่ยเท่ากับหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 50 คร้ังต่อปีโดย
เฉลี่ยเป็นเงิน 3,000,000 บาท ค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายขึ้นต่อบ้านแต่ละหลังตามหลักสถิติจะค านวณ
ได้เท่ากับ 0.003 (ค านวณจาก 3,000,000/1,000,000,000) 
 ตามกฎว่าด้วยจ านวนมากนั้น ยิ่งจ านวนบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่าความน่าจะเป็นก็จะใกล้เคียงกับ 0.003 ยิ่งขึ้น 
แต่ถ้าจ านวนบ้านลดลง ค่าความน่าจะเป็นก็จะคลาดเคลื่อนจากค่า 0.003 ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การน าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นไปใช้ได้นั้น มีเงื่อนไขว่า 

1) จ านวนบ้านอยู่อาศัยที่น ามาค านวณหาค่าความน่าจะเป็นต้องมีจ านวนมากพอ และ 
2) บ้านอยู่อาศัยในอนาคตจะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึง (Homogeneous) กับบ้านอยู่อาศัยในอดีต และหาก

มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องพิจารณาค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
2. รับประกันภัยที่มีการกระจายดี 

โดยทั่วไป ภัยที่มีการเสนอขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ย่อมจะมีภัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจึงควรพิจารณารับคัดเลือกภัยที่มีลักษณะกระจาย (Spread) ดีอยู่ในวิสัยที่จะสร้าง
ก าไรได้ การกระจายนี้ อาจเป็นได้ทั้งการกระจายในด้านภูมิศาสตร์ และระดับความเสี่ยงของภัย  

การกระจายด้านภูมิศาสตร์ หมายถึง การรับประกันภัยที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศก็ได้ หรือกระจายอยู่
ในหลายเขตการรับประกันภัย มิใช่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว สมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวินาศภัย เช่น น้ าท่วม หรือ
ไฟไหม้ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพร้อมกันก็ลดน้อยลง บริษัทก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนจากการที่
มีการสะสมของภัย (Risk Accumulation) ที่รับประกันไว้ในเขตหนึ่งเขตใดด้วย 
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 ส่วนการกระจายในด้านระดับความเสี่ยงของภัยนั้น หมายถึง การรับประกันภัยที่มีอยู่ในหลายๆ ชั้นความ
เสี่ยงภัย เช่น หากเป็นการรับประกันภัยรถยนต์ ก็จะมีการรับประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดความจุของกระบอกสูบ 
(ซี.ซี.) ต่างกัน มีการรับประกันภัยรถยนต์กระบะที่ใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ก็รับประกันภัยทั้งผู้ที่ท างานในส านักงานเป็นประจ า และผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงภัยมากกว่าปกติ บ้าง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และร่วมใน  
การท าก าไรโดยมีโอกาสขยายงานในตลาดที่กว้างขวางขึ้น  
 
3. รับประกันภัยที่เป็นกลุ่มภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 หลักการข้อนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการรับประกันภัยที่เป็นกฎว่าด้วยจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้า
หากกลุ่มของหน่วยเสี่ยงภัยที่รับประกันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มาก บริษัทก็สามารถที่จะค านวณ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นและสามารถค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับภัยกลุ่มนั้นได้ โดยปกติ 
บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดภัยที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ ตามระดับชั้นความเสี่ยงภัย  
 3.1 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย การจัดกลุ่มภัยที่กล่าวถึงข้างต้น เรียกว่า การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
(Risk Classification) ซึ่งหมายถึง การจัดกลุ่มของภัยที่มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ที่
คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการคัดเลือกภัยที่ถูกต้องและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 
 ถ้าหากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการจัดเข้ากลุ่มภัยที่เหมาะสมแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปได้ซึ่งไม่เป็นธรรม นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยัง
สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยในการจัดท าคู่มือการรับประกันภัยโดยจัดประเภทกลุ่มภัย
ออกเป็นกลุ่มภัยที่ต้องการรับประกันภัยจนถึงกลุ่มภัยที่ไม่ต้องการรับประกันภัย 
 การจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยวินาศนั้น อาจจ าแนกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับประเภทของ
การประกันภัย ดังตัวอย่าง 
  1)  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการจัดกลุ่มตามอายุ กลุ่มอาชีพที่ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่ม
อาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น  
  2) การประกันภัยรถยนต์ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิง
พาณิชย์ หรือจัดตามลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือจัดตามอายุของผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 
  3) การประกันอัคคีภัย มีการจัดกลุ่มภัยตามกลุ่มลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 
บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง หรือจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็นส านักงาน เป็นโรงงาน 
เป็นต้น 
 บริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการจัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจจะ
จัดชั้นระดับความเสี่ยงภัยเป็นแบบการเสี่ยงภัยที่อยากรับหรือที่รู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) การเสี่ยงภัยปรกติ (Standard Risk) และการเสี่ยงภัยที่ไม่ประสงค์ (Undesirable Risks) ในขณะที่
บางบริษัทอาจจะมีเพียงการเสี่ยงภัยปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ภัยมาตรฐาน (Standard Risks) และ 
การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ ซึ่งรู้จักและนิยมเรียกกันว่า ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน (Substandard Risks) ก็ได้ ดังภาพที่ 4.2 
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4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่อยากรับ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งท างาน
นอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือ  
กึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างานกลางแจ้ง
เกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือท างาน
นอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 หรือ
ช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่นั้น
สูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือนายหน้าประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ระดับชั้นความเสี่ยงภัย 
 
การเสี่ยงภัยที่อยากรับเป็นภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน ภัยจ าพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเหตุโดยเฉลี่ยต่ าถึงต่ ามาก และ

หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีผลกระทบหรือความรุนแรงต่ าด้วย เช่น หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างด้วย
คอนกรีตทั้งหลัง มีสภาพใหม่ มีการดูแลบ ารุงรักษาดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือในการประกันภัยสุขภาพ 
หากผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางสุขภาพที่เป็นปกติหรือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากนักก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยที่อยากรับ 
(ภัยมาตรฐาน) แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก เช่น มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ มีการสูบบุหรี่
ในปริมาณมาก เป็นต้น ก็จะถูกจัดอยู่กลุ่มการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ (ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มุมมองของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยและฝ่ายพิจารณารับประกันภัยของบริษัทแต่ละบริษัทที่มีต่อภัยแต่ละภัย
และแต่ละจ าพวกก็อาจแตกต่างกันไปได้ตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน และตามนโยบายของแต่ละบริษัท
ก็ได้ 
 อีกประการหนึ่ง ลักษณะของภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา หรือด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
กฎหมาย ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงควรมีการเก็บสถิติตามลักษณะภัยไว้เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงการจัดระดับชั้น
ความเสี่ยงภัยเมื่อจ าเป็น เช่น บุคคลที่ท างานในส านักงานเป็นประจ าอาจจะเปลี่ยนงานเป็นพนักงานขายซึ่งท าให้ระดับ
ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยที่ดีกว่ามาตรฐาน 
(Preferred Risks) 

ภัยมาตรฐาน 
(Standard Risks) 

ภัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(Sub-standard Risks) 
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 3.2 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

 
ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้บริหารจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านักงาน และรวมถึงการท างานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า 
ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งท างาน
นอกส านักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือ  
กึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องท างานกลางแจ้ง
เกือบตลอดเวลา ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
ประเภทอาชีพ ชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือท างาน
นอกส านักงานเป็นประจ า ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  
ประเภทอาชีพ ชั้น 4 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพช้ัน 1 ช้ัน 2 หรือ
ช้ัน 3 ได้ ถือว่าเป็น ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ 
 

 
การจ าแนกชั้นของภัยส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีการจัดที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ

นโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 
 
4. มุ่งรักษางานที่รับประกันภัยไว้แล้วให้นานที่สุด 
 เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัยไว้แล้ว การรักษางานหรือการได้รับการต่ออายุงานที่มีอยู่เป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เนื่องจากในปีหนึ่งๆ งานรับประกันภัยของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงานเดิมที่มีการต่ออายุมาจากปีก่อน หาก
งานต่ออายุมีน้อย บริษัทประกันภัยจะต้องทุ่มเททรัพยากรไปในการหางานใหม่มาทดแทน ซึ่งต้นทุนในการหางานใหม่นั้น
สูงกว่าการรักษางานเดิมมาก มีการท าแบบส ารวจมากมายและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ตัวเลขระหว่าง 4-10 เท่า 
(ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-ian-
kingwill) น่าจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการรักษางานเดิมไว้ให้นานที่สุดได้ 
  ในการหางานใหม่เข้าบริษัทเพื่อทดแทนงานเดิมที่ต้องสูญเสียไปและสร้างการเติบโต ฝ่ายขายต้องพบปะกับ
ลูกค้าหรือนายหน้าประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง และบางครั้งอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
(Acquisition Cost) เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเอกสาร เป็นจ านวนมากกว่าจะได้งาน และเมื่อได้รับงานแล้ว 
บริษัทประกันวินาศภัยเองยังคงต้องจ่ายค่าบ าเหน็จอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ในการรักษางานเดิมไว้ได้นั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
จะลดลงไปอย่างมาก การมุ่งรักษางานเดิมไว้จึงช่วยให้เกิดการประหยัดและสร้างก าไรให้แก่บริษัท 
  ตัวอย่างที่ 4.4 บริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีลูกค้าในปีปัจจุบัน 1,000,000 กรมธรรม์ และตั้งเป้าที่จะโตขึ้น
อีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป ถ้าหากบริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 หรือร้อยละ 70 สถานการณ์จะมี 
ความแตกต่างดังนี้ 
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ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้ในการ
คาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มีโอกาสผิด
จากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้น  
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเอง ด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้ เบี้ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention Ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85  
เป็นร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 25,000) 
/250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายในอดีต
ที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความคุ้มครอง 
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  
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ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สถิติค่าสินไหมทดแทนไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เม่ือบริษัทประกันวินาศภัยน าสถิตินั้นมาใช้ในการ
คาดคะเนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยก็มีโอกาสผิด
จากที่ควรจะเป็นได้ 
 
7. ใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับประกันภัย การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย  
    และการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยแต่ละประเภท 
  ในการพิจารณารับประกันภัยใดๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังไม่เคยรับประกันมาก่อนท า
ให้ไม่มีข้อมูลสถิติที่จะน ามาใช้ได้ทันที หรือรับประกันภัยงานที่มีข้อมูลและสถิติค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยจะตั้งสมมติฐานและหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมา เช่น ใช้ตัวเลขสถิติของตลาดส าหรับภัยประเภทนั้นหรือของ
บริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนซึ่งอาจมีนโยบายการรับประกันภัยหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาปรับใช้ โดย
สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นจะต้องเป็นสมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่จะน ามาใช้ในการสร้างอัตราเบี้ย
ประกันภัยและก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองส าหรับภัยประเภทนั้นด้วย  
  ตัวอย่างที่ 4.5 บริษัทสุขประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องการรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส าหรับ
ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ที่มีความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าปกติ 
บริษัทไม่เคยรับประกันภัยประเภทนี้มาก่อน จึงได้น าข้อมูลและสถิติของธุรกิจและของบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่ง
มาใช้ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริษัททั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงน าข้อมูลและสถิติที่ได้มานั้น  
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตนเอง ด้วยการตั้งสมมติฐานด้านการเกิดความเสียหายและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณารับประกันภัยขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ารับ
บริการ สถิติการเข้ารักษาพยาบาล และอัตราค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์นั้นใน
การพิจารณารับประกันภัยแล้ว ก็ต้องใช้สมมติฐานและหลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยและ
ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้วย บริษัทจึงจะสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการรับประกันภัยได้ถูกต้อง 
 
8. ค านึงถึงผลการรับประกันภัยที่ดีเสมอ 
  เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยตกลงรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการรับโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันวินาศภัยก็ตาม บริษัทอาจเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด หรือกรณีที่บริษัทไม่สามารถที่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้
เองได้ทั้งหมด บริษัทก็จะท าการเอาประกันภัยต่อ โดยโอนความเสี่ยงภัยส่วนหนึ่งไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนที่
บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองนั้น เรียกว่า ส่วนรับประกันภัยสุทธิ (Net Retention)  
  ส่วนรับประกันภัยสุทธิของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นส่วนที่ส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อรายได้เบี้ยประกันภัย
และผลการรับประกันภัยของบริษัท กล่าวคือ หากบริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มาก รายได้ เบี้ยประกันภัยของ
บริษัทก็จะมีมาก และหากงานที่รับไว้เป็นงานที่ดี บริษัทก็จะได้ก าไรจากการรับประกันภัยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในทาง
ตรงกันข้าม หากงานที่รับประกันภัยไว้เป็นงานที่ไม่ดี บริษัทก็จะได้รับผลก าไรที่น้อยหรืออาจขาดทุนได้ 
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ตารางที่ 4.2 ความส าคัญของการรักษางานเดิม 
 

 จ านวนกรมธรรม์เดิม 
(Policy) 

อัตราการรักษางาน 
(Retention Ratio) 

งานใหม่ที่ต้องหาเพ่ิม 
(New Business 

Required) 
สถานการณ์ที่ 1 1,000,000 85 250,000 
สถานการณ์ที่ 2 1,000,000 70 400,000 

     
  จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 4.2 ในสถานการณ์ที่ 1 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้ร้อยละ 85 จาก
เป้าหมายในปีต่อไปที่จะต้องมีจ านวนกรมธรรม์เป็น 1,100,000 กรมธรรม์นั้น (เติบโตร้อยละ 10) บริษัทจะต้องหางาน
เพิ่มอีก 250,000 กรมธรรม์ แต่ในสถานการณ์ที่ 2 หากบริษัทสามารถรักษางานเดิมไว้ได้เพียงร้อยละ 70 บริษัท
จะต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 400,000 กรมธรรม์ โดยสรุปก็คือ หากอัตราการรักษางานลดลงไปจากร้อยละ 85  
เป็นร้อยละ 70 บริษัทประกันวินาศภัยต้องหางานใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 60 [ค านวณได้จาก {(400,000 – 25,000) 
/250,000}  100] ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าจะยากมากที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมาย 
  อย่างไรก็ตาม การรักษางานเดิมนั้น ต้องค านึงถึงคุณภาพของงานตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัยด้วย 
 
5. ก าหนดเงื่อนไข ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย 
  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กระบวนการพิจารณารับประกันภัยหรือการคัดเลือกภัยนั้น รวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไข 
ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยด้วย จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพึงก าหนดเงื่อนไข ความ
คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละภัยให้มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผล
ส าคัญก็คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและได้รับเบี้ยประกันภัยที่เพียงพอที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้น 
  ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการจัดกลุ่มภัยที่รับประกันแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยก็ควรค านึงถึงอัตราเบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยของกลุ่มภัยนั้นด้วยเมื่อมีการรับประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มภัยเดียวกันไม่ให้มีความแตกต่างกันมาก
จนเกินไป มิฉะนั้น การหาอัตราส่วนสินไหมทดแทนของกลุ่มภัยนั้นจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง 
 
6. มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถูกต้องตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักการชดใช้ค่าสินไหม 
    ทดแทน 
 การพิจารณารับประกันภัยนั้น อาศัยการคาดคะเนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
โอกาสการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การคาดคะเนจะอาศัยสถิติความเสียหายในอดีต
ที่เก็บสะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องกัน หากสถิติความเสียหายไม่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยึดถือ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ควรจะจ่าย หรือจ่ายโดยที่กรมธรรม์ไม่มีความคุ้มครอง 
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  
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  แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาแล้วว่า งานที่ตัดสินใจรับประกันภัยนั้นเป็นการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทเอง แต่จ าเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทอาจหาทางออก
โดยการเอาประกันภัยต่อออกไปในสัดส่วนที่สูง หากเกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยต่อก็จะมีส่วนร่วมรับ
ความเสียหาย 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยควรค านึงเสมอว่า งานที่รับเข้ามานั้นควรจะเป็นงานที่มีคุณภาพและมี
โอกาสในการท าก าไร โดยให้ถือเสมือนว่างานที่รับมานั้นเป็นส่วนของตนเองทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเอาประกันภัยต่อ
ออกไปก็ตาม เพราะงานที่มีคุณภาพคืองานที่มีโอกาสได้ก าไร ย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อบริษัท และหากมีการเอา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทประกันภัยต่อมีผลก าไรตามไปด้วย และเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัท
ประกันภัยต่อได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทประกันวินาศภัยเพิกเฉยต่อการรับงานที่มีคุณภาพและหวังที่จะ
โอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยต่อ ผลการรับประกันภัยย่อมไม่ดีและในไม่ช้า บริษัทประกันภัยต่อก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในของสัญญาประกันภัยต่อซึ่งท าให้บริษัทเสียประโยชน์ได้  
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  

 ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
 

3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะพิจารณาแล้วว่า งานที่ตัดสินใจรับประกันภัยนั้นเป็นการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทเอง แต่จ าเป็นต้องรับไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทอาจหาทางออก
โดยการเอาประกันภัยต่อออกไปในสัดส่วนที่สูง หากเกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยต่อก็จะมีส่วนร่วมรับ
ความเสียหาย 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยควรค านึงเสมอว่า งานที่รับเข้ามานั้นควรจะเป็นงานที่มีคุณภาพและมี
โอกาสในการท าก าไร โดยให้ถือเสมือนว่างานที่รับมานั้นเป็นส่วนของตนเองทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเอาประกันภัยต่อ
ออกไปก็ตาม เพราะงานที่มีคุณภาพคืองานที่มีโอกาสได้ก าไร ย่อมเกิดผลดีโดยตรงต่อบริษัท และหากมีการเอา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทประกันภัยต่อมีผลก าไรตามไปด้วย และเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัท
ประกันภัยต่อได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทประกันวินาศภัยเพิกเฉยต่อการรับงานที่มีคุณภาพและหวังที่จะ
โอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันภัยต่อ ผลการรับประกันภัยย่อมไม่ดีและในไม่ช้า บริษัทประกันภัยต่อก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในของสัญญาประกันภัยต่อซึ่งท าให้บริษัทเสียประโยชน์ได้  
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เรื่องที่ 4.3  
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญและเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  
1. กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย 
 การพิจารณารับประกันภัยที่จะถือว่าประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัย หัวใจของการพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการในการตัดสินใจว่าภัยใดที่ควรจะรับประกันหรือไม่ 
และหากจะรับประกันภัย จะรับอย่างไร 

กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัยจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย  
1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม  
1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย  

 ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย 
 
 

3. การเลือก 
และใช้วิธีการ 

1. การรวบรวม 
ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์
และประเมินข้อมลู 

4. การติดตาม 
ผล 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

1. การรวบรวม

ข้อมูล

4. การติดตาม

ผล
2. การวิเคราะห์

และประเมินข้อมูล

3. การเลือก

และการใช้วิธีการ

ภาพที่ 4.3 กระบวนการพิจารณารับประกันภัย
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 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ท าการเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและ
พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่
ในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่ และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) กล่าวคือ 

เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่จัดท าโดย 
บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็นจิตวิสัย 
(Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ ของบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่ในสภาพดีเลิศ 
ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่การรวบรวมข้อมูล
เท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้รับมาด้วย
  

การเสนอขอ 
เอาประกันภัย 

การรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลเพียงพอ ไม ่

ใช่ 

แหล่งข้อมูล 

เพียงพอ 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 
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 โดยปกติในการท างาน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถแสวงหาข้อมูลได้มากมายเพื่อที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ 
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 1.1 การรวบรวมข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
ท าการเสนอขอเอาประกันภัยมายังบริษัทประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะต้องตรวจสอบและ
พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยปกติ ข้อมูลที่ได้รับในชั้นต้นนี้จะอยู่
ในใบค าขอเอาประกันภัยซึ่งหากได้รับการกรอกและตอบค าถามครบถ้วน จะถือได้ว่ามีความเพียงพอแล้วที่จะน าไป
ด าเนินการต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย รายงานการส ารวจภัย และอ่ืนๆ จนได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ การ
ตัดสินใจที่ส าคัญในขั้นนี้ คือการตัดสินใจว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องการ จะได้ข้อมูลนั้นจากที่ใด ด้วยวิธีใด และจะใช้ข้อมูล
ใดบ้าง คุณภาพของการตัดสินใจที่จะรับประกันภัยหรือไม่ และอย่างไรนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและปริมาณ
ของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับมาในตอนแรก  
 

 
 

ภาพที ่4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
ข้อมูลที่ได้รับมานั้นมักจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective Information) กล่าวคือ 

เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบได้ เช่น สถิติต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือสถิติจากงานวิจัยที่จัดท าโดย 
บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่มีความเป็นจิตวิสัย 
(Subjective Information) คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยความคิดเห็น ทัศนะ หรือความรู้สึกที่มีต่อภัยหนึ่งๆ ของบุคคล 
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจได้รับการแจ้งว่า ตัวอาคารที่จะมาเอาประกันภัยอยู่ในสภาพดีเลิศ 
ความคิดเห็นว่า “ดีเลิศ” ส าหรับคนคนหนึ่งนั้น อาจจะไม่ใช่ส าหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้น ไม่เพียงแต่การรวบรวมข้อมูล
เท่านั้น เจ้าหน้าที่รับประกันภัยยังต้องจ าเป็นที่จะต้องรู้แหล่งที่มาของข้อมูล และวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้รับมาด้วย
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การตัดสินใจรับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีทั้งหมดอาจจะไม่มีความจ าเป็นนัก เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยต้องการเพียงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัยเฉพาะภัยหนึ่งๆ เท่านั้น 
ซึ่งหากข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง (ในที่นี้ ค าว่า ถูกต้อง หมายถึง เป็นข้อมูลที่ใช่ส าหรับการตัดสินใจรับประกันภัย) 
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และก่อให้เกิดผลก าไรได้ 
 การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันภัยและนโยบายใน
การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเองด้วย  

อย่างไรก็ดี โอกาสในการได้รับข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการ
แข่งขันสูง การปกปิดข้อมูลเพื่อการแย่งงานอาจท าให้ยากแก่การหาข้อมูล บริษัทเองก็อาจจ าเป็นต้องลดความต้องการ 
ในการหาข้อมูลลงด้วยเพื่อให้ได้งานเร็วที่สุด แต่ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันต่ า ความต้องการเอาประกันภัยมีมาก 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็อาจหาข้อมูลได้ง่ายขึน้  

1.2 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย 
 

 
 

ภาพที ่4.5 การวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล 
 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้ว การท าความเข้าใจอย่างถูกต้องกับนัยหรือ
ความหมายของข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยจะถูกน ามา
วิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยงภัยต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่และอย่างไร 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลส าหรับการพิจารณารับประกันภัยต้องใช้ปัจจัย 2 อย่างประกอบกัน คือ 1) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย และ 2) ภาวะภัย 

การวิเคราะห์และประเมินข้อมลู 

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภยั ภาวะภัย 

1. ภาวะภัยทางกายภาพ 
2. ภาวะภัยทางศีลธรรม 
3. ภาวะภัยทางอุปนิสัย 

- ความถี ่
- ความรุนแรง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย

การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล

ภาวะภัย

- ความถี่
- ความรุนแรง

1. ภาวะภัยทางกายภาพ

2.ภาวะภัยทางศีลธรรม

3.ภาวะภัยทางอุปนิสัย
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคารก็
เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมียาง
รถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น ในท านอง
เดียวกัน สายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุ
ไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัย
ที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่ตน  
ได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้บอดแล้วไปแจ้งว่า
เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้วนั้น 
มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจากมี
โอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่า  
ดีที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีก ารที่อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่ เสนอขอเอา
ประกันภัยมานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่
ต้องยกเว้นตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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  1.2.1 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย (Risk Characteristics) ภัยทุกภัยจะมีคุณลักษณะด้านความ
เสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไปตามประเภทของภัย เช่น เมื่อกล่าวถึงการประกันภัยรถยนต์ คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย 
ก็คือ อายุของรถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ เป็นต้น หากเป็นการประกันภัยอาคาร อายุของอาคาร หรือการใช้อาคารก็
เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของอาคาร เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า เพียงค าว่า “อายุของรถยนต์” มิได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงภัยว่ามีมากหรือน้อย แต่ถ้าระบุ
ต่อไปว่าเป็นรถยนต์เก่าอายุ 10 ปี เรื่องของความเสี่ยงภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะของภาวะภัย (Hazards) 
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยแต่ะประเภท 
  1.2.2 ภาวะภัย (Hazard) ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านการประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยจะพิจารณาถึงภาวะภัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะภัยนั้น หมายถึง ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้น
หรือเพิ่มขึ้น โดยอีกนัยหนึ่งท าให้ความถี่ของการเกิดความเสียหายและความรุนแรงของความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปกติ โดยทั่วไป ภาวะภัยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ท าให้เกิด
หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหาย โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาวะหรือเงื่อนไขที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากสภาพของตัวบุคคล ทรัพย์สิน การใช้หรือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น รถยนต์คันที่ขอเอาประกันภัย
สองคันเป็นรถยนต์ประเภท รุ่น และยี่ห้อเดียวกัน มีคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยเหมือนกัน แต่รถยนต์คันแรกมียาง
รถยนต์ที่เกือบหมดสภาพแล้ว รถยนต์คันแรกนี้จึงมีภาวะภัยทางกายภาพมากกว่ารถยนต์คันที่สอง เป็นต้น ในท านอง
เดียวกัน สายไฟเก่า สิ่งปลูกสร้างที่ท าด้วยไม้ ท าเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่แออัด หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นที่เก็บวัตถุ
ไวไฟก็มีภาวะภัยทางกายภาพที่จะท าให้โอกาสในการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นได้เช่นกัน  
   2) ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าอันไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์อาจก่อเหตุขึ้นมาเองโดยเจตนาเพื่อเรียกร้องเอาเงินประกันจากบริษัทประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัย
ที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจตนาวางเพลิงเผาร้านค้าของตนเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่ตน  
ได้ท าประกันอัคคีภัยไว้ หรือผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิ่มแทงนัยน์ตาของตนเองข้างหนึ่งให้บอดแล้วไปแจ้งว่า
เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อหวังจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 
   3) ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาพหรือเงื่อนไขที่ท าให้เกิดหรือเพิ่มการ
เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระท าตามอุปนิสัยหรือจิตส านึกของผู้เอาประกันภัย มิใช่การกระท าโดยเจตนาทุจริต 
ตัวอย่างเช่น การไม่ใส่ใจหรือละเลยที่จะก าหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยของผู้เอาประกันภัย การไม่ตรวจสอบ  
เครื่องดับเพลิงในโรงงานของตนอย่างสม่ าเสมอ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ขับรถด้วยความคึกคะนองเพราะเห็นว่าได้
เอาประกันภัยไว้แล้ว หรือน ารถยนต์ไปให้ญาติซึ่งยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งเร่ิมหัดขับรถยนต์ใช้ขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น 
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 ตัวอย่างการพิจารณาคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัย  
 ตัวอย่างที่ 4.6 การประกันภัยรถยนต์  
  นายวันชัย อายุ 50 ปี ต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลบีเอ็มดับเบิ้ลยู รุ่นปี 2530 ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รถยนต์คันดังกล่าวนายวันชัยใช้ร่วมกับบุตรชายอายุ 20 ปี คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและภาวะภัยมีดังนี้ 
  อายุของผู้ขับขี่ ยี่ห้อและปีรุ่นของรถยนต์ เป็นคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย รถยนต์ซึ่งเก่าถึง 30 ปีแล้วนั้น 
มีความเสี่ยงภัยในด้านการหาอะไหล่และการซ่อมแซม ส่วนภาวะภัยคือ ผู้ขับขี่ที่มีอายุเพียง 20 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 40-50 ปี ด้วยประสบการณ์ในการขับรถยนต์และการควบคุมอารมณ์  
 ตัวอย่างที่ 4.7 การประกันอัคคีภัย 
  นายอดิศรต้องการซื้อการประกันอัคคีภัยส าหรับบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ตั้งอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะมาก  
  ลักษณะตัวบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านอยู่ในซอยที่แคบและห่างจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยของบ้านหลังนี้ ในขณะที่ตัวบ้านส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสภาวะภัยทางกายภาพเนื่องจากมี
โอกาสที่เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว ไฟจะลุกลามได้เร็ว และบ้านที่อยู่ในซอยที่แคบและไกลจากสถานีดับเพลิงสาธารณะเป็น
ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสความรุนแรงของไฟไหม้ได้ 
 1.3 การเลือกและใช้วิธีการที่เหมาะสม หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้ว ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยจะตัดสินใจเลือกหาวิธีการที่คิดว่า  
ดีที่สุด และแจ้งการตัดสินใจนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะมี 3 วิธีการด้วยกัน คือ 
  1.3.1 ตกลงรับเสี่ยงภัย (Acceptance) ตามที่ได้รับการเสนอขอเอาประกันภัยมา ในกรณีนี้ ภัยที่
ได้รับการเสนอมาอาจเป็นภัยที่อยู่ในระดับมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม 
  1.3.2 ตกลงรับด้วยการเปลี่ยนแปลง (Acceptance with Modification) โดยปกติ เจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยจะต้องพยายามหาทางออกเพื่อรับประกันภัยส าหรับภัยที่เสนอขอเอาประกันภัยมาให้ได้ ยกเว้น
มีสาเหตุด้านความเสี่ยงภัยที่มากจนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะภัยทางอุปนิสัย วิธีก ารที่อาจน ามาใช้ 
เช่น 
   1) เสนอให้ผู้ขอเอาประกันภัยปรับปรุงภัยด้วยการใช้มาตรการลดความเสี่ยงภัย เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การยกพื้นที่ใช้เก็บทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยจากน้ าท่วม เป็นต้น 
   2) ยกเว้นความคุ้มครองส าหรับภัยบางอย่างที่มีโอกาสเกิดความเสียหายอย่างหนักได้ เช่น ยกเว้น
ภัยน้ าท่วม เป็นต้น 
   3) ก าหนดขีดจ ากัดความรับผิดย่อย หรือให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับผิดในความรับผิดส่วนแรก  
เป็นต้น 
  1.3.3 ปฏิเสธที่จะรับประกันภัย (Rejection หรือ Declination) เมื่อเห็นว่า ภัยที่ เสนอขอเอา
ประกันภัยมานั้น ไม่มีทางที่จะปรับปรุงให้อยู่ในวิสัยที่รับประกันภัยได้ ด้วยตามสถิติภัยนั้นมีความเสียหายสูง เป็นภัยที่
ต้องยกเว้นตามคู่มือการพิจารณารับประกันภัย หรือมีความเสี่ยงด้านภาวะภัยทางศีลธรรม เป็นต้น 
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  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่าถ้า
เลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2)  มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3)  ความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท 
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 
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    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนและหาค าตอบว่าถ้า
เลือกใช้วิธีการนั้นแล้ว โอกาสในการท าก าไรของบริษัทจากการรับประกันภัยจะเป็นอย่างไร และอาจต้องทบทวน
พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น 
   1) อ านาจในการพิจารณารับประกันภัยของตนเองมีหรือไม่ เท่าใด 
   2)  มีการประกันภัยอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยรายนี้อยู่ด้วยหรือไม่ 
   3)  ความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  การตัดสินใจต้องกระท าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เม่ือตัดสินใจได้แล้ว ก็ควรที่จะสื่อสารกลับไป
ยังผู้ขอเอาประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเร็วพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 1.4 การติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย หลังจากที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยได้ตัดสินใจ
แล้วว่าจะเลือกใช้วิธีการใด ในกรณีที่ตัดสินใจรับประกันภัยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้อง
คอยติดตามผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ ไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยด้วย การติดตามผลการตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ทราบว่าที่ตนได้ตัดสินใจไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยก็ยังคงต้องติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยพบว่าการตัดสินใจที่ท าไปนั้น
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยปกติแล้ว ในการพิจารณารับประกันภัยนั้นไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การติดตามผลการตัดสินใจและการแก้ไขจึงเป็นภารกิจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างที่ 4.8 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยรายหนึ่งมีอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทสองครั้งในรอบระยะเวลาเก้าเดือน 
 ตัวอย่างที่ 4.9 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรจะประเมินความเสี่ยงภัยเสียใหม่ ในกรณีที่ผู้ เอา
ประกันภัยตัดสินใจเลิกกิจการร้านพิมพ์เอกสารในที่หนึ่งและเปิดกิจการนี้ขึ้นใหม่ในบ้านอยู่อาศัย  
 การพิจารณารับประกันภัยที่ดีนั้น ต้องมีการติดตามเฝ้าดูผลการรับประกันภัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมากจนแก้ไขได้ยาก  
  วิธีการติดตามผล เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยสามารถใช้วิธีการติดตามผลได้หลายวิธี เช่น 
   1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป 
    2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท 
    3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้านการรับประกันภัย เป็นต้น 
    ในบทนี้ จะอธิบายการติดตามผลเพียงสองวิธีแรกเท่านั้น ส่วนวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ด้านการรับประกันภัยนั้น สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 ของ นว. 3  
    1) การทบทวนการตัดสินใจเป็นรายๆ ไป โดยปกติเมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นต้น หรือเป็นแบบการด าเนินการทางธุรการปกติ เช่น แก้ไข
นามสกุลของผู้เอาประกันภัย แก้ไขตัวเลขจ านวนเงินเอาประกันภัยที่พิมพ์ผิด หรือเป็นการเตรียมการเพื่อต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ 
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    ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ขอเอาประกันภัยเป็นฝ่ายร้องขอ เช่น 
ต้องการเพิ่มทรัพย์สินหรือจ านวนเงินเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยก็ใช้วิธีการตัดสินใจเช่นเดียวกับ
การรับงานใหม่ โดยการขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็น หรืออาจต้องมีการส ารวจภัยใหม่ เป็นต้น  
    วิธีการนี้มักจะเรียกว่า เป็นการพิจารณารับประกันภัยแบบต่อเนื่อง (In-force Underwriting) ที่
เรียกเช่นนี้ก็เพราะหลังจากตัดสินใจรับประกันภัยแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจที่ได้ท าไปในขณะที่กรมธรรม์ยังคงมีผลบงัคับอยู่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไปแล้ว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังโดยการออกเอกสารแนบท้ายด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  เปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง 
    (2)  เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
    (3)  เปลี่ยนแปลงลูกจ้าง 
    (4)  เปลี่ยนแปลงการประกอบการหรืออาชีพ 
    (5)  เปลี่ยนแปลงสถานที่เอาประกันภัย 
    (6)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น 
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัย
และภาวะภัยไปด้วย ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเสียใหม่ 
 ตัวอย่างที่ 4.10 สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยควรทบทวนการตัดสินใจ 
  ผู้เอาประกันภัยรถยนต์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นครั้งที่สามหลังจากท าประกันภัยมาได้หกเดือน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้มีรายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดในขณะขับขี่โดยลูกชายวัยรุ่นของผู้เอาประกันภัย สมมติว่า
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีงานประเภทอ่ืนและเพิ่งเร่ิมประกันภัย
เป็นปีแรก เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจมีทางเลือก คือ 
  ก. ไม่ด าเนินการอะไรจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะหมดอายุแล้วจึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ หรือ 
  ข. บอกกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ก าหนดให้ผู้เอา
ประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก หรือรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกเพิ่มสูงขึ้น หรือ 
  ค. บอกกล่าวยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 
   2) การทบทวนผลรวมธุรกิจแต่ละประเภท เป็นวิธีการทบทวนผลรวมธุรกิจ (Portfolio) แต่ละ
ประเภททั้งหมด ซึ่งหมายความถึง ผลรวมธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่ง หรือในเขตรับประกันภัย
ใดๆ หรือประเภทความคุ้มครองใดๆ ก็ได้ และจะกระท าเมื่อใดก็ได้ตามแต่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะเห็นสมควร 
เช่น อาจจะมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการทบทวนการตัดสินใจเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือประจ าปี หรือเมื่อ
มีการตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยประจ าปี (Annual Underwriting Audit) เช่น บริษัทมีการรับประกันภัย
รถยนต์กระบะที่ใช้เชิงพาณิชย์ และมีอัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสองปี สถานการณ์
เช่นนี้แสดงว่ามีแนวโน้มไม่ดี  
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของนายหน้าประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค.  จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
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   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณ 
บ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลากลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยนั้น 
รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งปัจจัย
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกัน
ภัย (Protection) และ ภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง-
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการมุ่งร้าย 
หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างขึ้นใหม่ 
หรือราคาตลาด 
   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
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   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยต้องท าการทบทวนยอดรวมธุรกิจแต่ละ
ประเภทนั้น มักจะสะท้อนมาจากการไม่มีก าไรหรือก าไรจากการรับประกันภัยในประเภทธุรกิจนั้นลดลง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น 
    (1)  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของนายหน้าประกันวินาศภัยบางรายสูง 
    (2)  ความถี่ของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (3)  ความรุนแรงของความเสียหายส าหรับภัยบางประเภทสูง 
    (4)  ความคุ้มครองที่เป็นปัญหาในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ต้องมีการตีความ
บ่อยครั้ง 
   หลังจากที่ท าการทบทวนผลรวมธุรกิจแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจจะต้องเลือก
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
    ก. ก าหนดข้อจ ากัด/ขีดจ ากัดหรือเงื่อนไขส าหรับความคุ้มครอง 
    ข. เพิ่มความรับผิดส่วนแรก 
    ค.  จัดระดับชั้นความเสี่ยงภัยเสียใหม่ 
    ง. ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
    จ.  เลิกท าธุรกิจกับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้น 
 
2. ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
 คุณลักษณะด้านความเสี่ยงภัยและสภาวะภัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นในการพิจารณารับ
ประกันภัย (Basic Underwriting Considerations) แต่เนื่องจากการประกันวินาศภัยนั้นมีหลายประเภท ปัจจัย
ส าคัญที่เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยน ามาประเมินความเสี่ยงภัยนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปบ้างตามประเภทของ
การประกันภัย ดังจะได้อธิบายต่อไป โดยยกตัวอย่างส าหรับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การ
ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์มีความคุ้มครองทั้งส่วนที่เป็น 
1) ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 2) ความเสียหายต่อรถยนต์ และ 3) อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปัจจัยส าคัญที่น ามาประเมินความเสี่ยงภัยจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง
ประกอบกันทั้งสามส่วน ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยจะจัดเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Package) และไม่มีการพิจารณาข้อมูลในการรับประกันภัยมากนักก็ตาม แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  
  2.1.1 ตัวรถยนต์ 
   1) ปีรุ่น ยี่ห้อ แบบ ซี.ซี. จ านวนที่นั่ง  
   2) สภาพรถยนต์ การดัดแปลง หรือ สภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
  2.1.2 การใช้รถยนต์ 
   1) การใช้รถยนต์ในลักษณะส่วนบุคคล หรือเชิงพาณิชย์ 
   2) การใช้รถยนต์ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้เดินทางระยะไกลเป็นประจ า  
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   3) การจอดเก็บรถยนต์ ได้แก่ การเก็บรถยนต์ไว้ภายในบริเวณ 
บ้าน อาคาร หรือริมถนนในเวลากลางคืน 
  2.1.3 จ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่าของรถยนต์ เนื่องจากจ านวนเงินเอาประกันภัยและมูลค่า
ของรถยนต์เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดความ
เสียหายสิ้นเชิงซึ่งจะเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 
  2.1.4 ผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่ ซึ่งต้องพิจารณาถึง  

1) อายุผู้ขับขี่ 
2) อายุของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
3) สุขภาพ สภาพร่างกาย 
4) สถานภาพการสมรส  
5) อาชีพการท างาน 
6) ประวัติการเกิดเหตุและการขับขี่ 
7) ประวัติการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 2.2 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัย 
นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแล้ว ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยเจ้าบ้าน (Homeowners) ซึ่งเป็นกรมธรรม์
แบบชุดส าเร็จรูป (Packaged Policy) ด้วยซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งตัวที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยนั้น 
รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าบ้านและครอบครัว ความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอกของเจ้าบ้าน และค่าเช่าบ้านอยู่ทดแทนในกรณีบ้านเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งปัจจัย
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยส าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ (Physical Risk) และปัจจัยด้านบุคคล (People Risk) 
  2.2.1 ปัจจัยด้านกายภาพ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยหลัก
เบื้องต้น 4 ประการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (Construction) การใช้งานหรือการประกอบการ (Occupancy) การป้องกัน
ภัย (Protection) และ ภัยจากภายนอก (External Exposures) 
   1) สิ่งปลูกสร้าง 

(1)  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น เป็นห้องในอาคารชุด บ้านอยู่อาศัย หรือตึกแถว โครง-
สร้างเป็นไม้ คร่ึงตึกครึ่งไม้ หรือคอนกรีตล้วน โครงหลังคาเป็นไม้หรือเป็นเหล็ก เป็นต้น 

(2)  ท าเลสถานที่ตั้ง เช่น บ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรม หรือการมุ่งร้าย 
หรือตั้งอยู่ในท าเลที่มีน้ าท่วมบ่อย หรือตั้งอยู่ในซอยที่ยากต่อการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงได้ เป็นต้น 

(3)  อายุของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่อภัยจากน้ า 
เป็นต้น 

(4)  มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและจ านวนเงินเอาประกันภัย เช่น เป็นราคาในการสร้างขึ้นใหม่ 
หรือราคาตลาด 
   2) การใช้งาน โดยปกติที่อยู่อาศัยไม่ควรมีการประกอบการอย่างอ่ืนที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติ 
เช่น มีการขายอาหาร เก็บถังแก๊ส หรือใช้เป็นส านักพิมพ์ด้วย เป็นต้น 
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   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษาทรัพย์สิน
ของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของภัย 
มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึงเร่ือง
ต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 
  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
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  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและ 
ผลก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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   3) การป้องกันภัย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน บ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิง มีหัวน้ า
ดับเพลิงอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น 
   4) ภัยจากภายนอก เช่น อาคารข้างเคียงมีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการ
ระเบิด หรือตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า เป็นต้น 
  นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในด้วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้สอยประจ าบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หรือรวมถึงเคร่ืองประดับ อัญมณีมีค่าต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.2  ปัจจัยด้านบุคคล จะเก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งควรพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจระวังรักษาทรัพย์สิน
ของตนเอง หรือสาเหตุของความเสียหายในอดีตอาจจะเป็นเร่ืองที่ยากต่อการป้องกัน  

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
(1)  สถานภาพการสมรส โดยทั่วไป เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีครอบครัวแล้วจะมีคนช่วยกัน

ดูแลหลายคน และจะมีความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดีกว่าคนโสด 
(2)  สถานะทางการเงิน ซึ่งอาจแสดงถึงความสามารถในการท านุบ ารุงรักษาบ้านให้อยู่ใน

สภาพดี  
(3)  กิจกรรมส่วนตัว เจ้าของบ้านบางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น การซ่อมแซม

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท างานประเภทนี้จะมีการพ่นสี การเชื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ 
(4)  อาชีพการท างาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

จ่ายตามปกติหรือไม่ และมีเวลาดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองได้หรือไม่ เพราะผู้ท างานที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจ า 
อาจท าให้บ้านไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ 

(5)  ประวัติการก่ออาชญากรรม เจ้าของบ้านที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์อาจมีเหตุจูงใจให้ก่อความเสียหายเองได้ 
 2.3 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ และอุปกรณ์และเครื่องจักร 
และเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ก็ยังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย 
 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะภัยและคุณลักษณะของภัย 
มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัย แต่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ ส่วนใหญ่แล้ว ควรพิจารณาถึงเร่ือง
ต่อไปนี้ 
  2.3.1 การประกอบกิจการ เช่น อาคารส านักงาน โรงงานผลิตตุ๊กตา ส านักพิมพ์ โรงงานทอผ้า เป็นต้น 
  2.3.2 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โครงสร้างของอาคาร อายุของสิ่งปลูก
สร้าง จ านวนชั้น เป็นต้น 
  2.3.3 ท าเลสถานที่ตั้งของกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภายนอก เช่น อยู่ในเขตที่มีความ
เสี่ยงภัยน้ าท่วม หรือความเสี่ยงภายในของกิจการเองที่ตัวอาคารหลายอาคารภายในบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 10 
เมตร  
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  2.3.4 สถานะทางการเงินของกิจการและเจ้าของกิจการ เช่น กิจการที่มีสินทรัพย์ สภาพคล่องและ 
ผลก าไรดีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรักษาและป้องกันทรัพย์สินได้ดีกว่ากิจการที่ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
นอกจากนั้น กิจการที่ขาดทุนในระยะยาวติดต่อกันอาจมีปัญหาทางด้านภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
  2.3.5 การป้องกันภัย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบพรมน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน การ
อบรมการป้องกันและควบคุมเพลิง การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ หรือการมียามรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น  
  2.3.6 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเหตุที่มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอดีตประกอบกับการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขสาเหตุแล้วหรือไม่ การที่เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจที่จะ
แก้ไขสาเหตุนั้น อาจน าไปสู่ประเด็นของภาวะภัยทางศีลธรรมได้ 
 2.4 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  2.4.1 ตัวบุคคลผู้ขอเอาประกันภัย 

1) อายุ 
2) เพศ 
3) สุขภาพในปัจจุบันและประวัติสุขภาพ 
4) อาชีพและประวัติการท างาน ตลอดจนอาชีพเสริม เช่น มีอาชีพหลักเป็นครู แต่ใช้เวลาใน

วันหยุดขับรถรับจ้าง เป็นต้น 
5) สถานะทางการเงิน รายได้ ที่มาของรายได้ 
6) พฤติกรรมส่วนตัว/การใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

2.4.2 จ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งปกติจะสัมพันธ์กับรายได้ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 
10 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 120 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

2.4.3 ประวัติการประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยเคยเอาประกันภัยไว้กับบริษัทใดบ้าง และเคยถูกยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย หรืองดต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

2.4.4 ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
2.4.5 การประกันภัยใดๆ ที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าอาจท าให้ผู้เอาประกันภัยมี

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้เมื่อเทียบกับรายได้ 
 2.5 ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
  2.5.1 ประเภทของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า จะเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกมากกว่าส านักงานบัญชี เป็นต้น  
  2.5.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่ของธุรกิจ แสดงถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง การ
ก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม การดูแลบ ารุงรักษา 
  2.5.3 สถานะทางการเงินของธุรกิจ อาจแสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีความเสี่ยงมากกว่าธุรกิจที่ตั้งมานาน ธุรกิจที่สถานะทางการเงินไม่ดีนักอาจไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานทั่วไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความ 
อันเป็นการแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอา
ประกันภัย และถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
ในสถานการณ์ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่
ต้องการให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบ
ค าถามครบถ้วนก็ถือเป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอ่ืนๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
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  2.5.4 ประวัติความเสียหายของธุรกิจ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารและ/หรือ
เจ้าของกิจการ ธุรกิจที่ดูมั่นคงเช่น ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งมานาน อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อ
ลูกค้าได้ 
 
3. เอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย 
 ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก 
แม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะได้มาจากการสอบถาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย และจะดียิ่งขึ้นหากผู้ให้ถ้อยค าจะลงนามรับรองการให้ถ้อยค านั้น 
 ในการขอเอาประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันวินาศภัยจะมีเอกสารประกอบหลายประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร จะมีเอกสารประกอบมากกว่าการประกันภัยพื้นฐานทั่วไป จ าพวกการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ แต่โดยทั่วไปเอกสารที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยมักจะได้แก่ 
 3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย (Application Form) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความ 
อันเป็นการแถลงข้อความจริงและตอบค าถามเพื่อแสดงต่อบริษัทประกันวินาศภัยถึงความประสงค์ที่จะขอเอา
ประกันภัย และถือว่าเป็นค าเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย  
ในสถานการณ์ทั่วไป ใบค าขอเอาประกันภัยที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่ามีประเด็นที่
ต้องการให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงและตอบค าถามไว้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อเท็จจริงและตอบ
ค าถามครบถ้วนก็ถือเป็นการเพียงพอ 
 เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูล
ที่ให้ไว้ใบค าขอเอาประกันภัยนั้น ถ้าหากข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอเอาประกันภัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน เป็นต้น 
 3.2 เอกสารอ่ืนๆ เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัยโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้  

1) รายงานการส ารวจภัย (Survey/Inspection Report) ซึ่งมักจะใช้ในการประกันภัยประเภทการ
ประกันภัยทรัพย์สิน หรือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 

2) รายงานเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพ (Medical/Health Report) ซึ่ง
มักจะใช้ในการประกันภัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสุขภาพ 

3) รายงานเกี่ยวกับประวัติการประกันภัย (Insurance History Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเอา
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

4) รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Report) ซึ่งแสดงถึงประวัติการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของผู้ขอเอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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5) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย (Personal Identification) ซึ่งต้องใช้ประกอบการขอเอา
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยบางประเภทที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส าเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (กรณี
ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่) และส าเนาทะเบียนรถยนต์ ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

6) ใบประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Appraisal Form) ในกรณีการประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ตกลงกัน เช่น ภาพเขียน ศิลปวัตถุ อัญมณี เป็นต้น 

7) งบการเงิน (Financial Statements) ในกรณีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
8) เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น การเปล่ียนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สัญญาเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“นายหน้าประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จ
เนื่องจากการนั้น” ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากความหมายดังกล่าว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมิใช่ “ผู้แทน” ของบริษัท
ประกันวินาศภัย แต่เป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตท าหน้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

Robert I.Mehr and Emerson Cammack (1980, p. 99) ระบุไว้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทน
ของผู้เอาประกันภัย (An insurance broker is a person who, for a consideration, solicits and negotiates 
contracts for insurance for an insured and is the agent of the insured and not of the insurer) จาก
ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทนของผู้เอาประกันภัยโดยปริยายหรือโดยอาจจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ (ตัวอย่างสัญญานายหน้า3 แสดงในภาคผนวก) อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจมีบทบาทเป็นผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัยได้ด้วยในกรณีที่เป็นการรับช าระเบี้ยประกันภัยโดยมีหนังสือ  
มอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) 

นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและตามธรรมเนียม
ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยดังต่อไปนี้ 

1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัย 
บทบาทหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้นของนายหน้าประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับ

ประกันภัยตั้งแต่การคัดเลือกภัยเพื่อเอาประกันภัยจนถึงการติดตามผลการรับประกันภัย ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 
 
1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่ชึ้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งโดยความเป็นจริงก็คือการท าหน้าที่แทนลูกค้าผู้ต้องการซื้อประกันภัย ให้ได้การประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
3 https://www.tgia.org/legal/ 
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1.1 ศึกษาลูกค้าและความต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดที่
ส าคัญเกี่ยวกับลูกค้า เช่น อายุ อาชีพ การท างาน กิจการ เป็นต้น และศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด 
เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด 
นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดั งนั้น จึงควรน าเสนอ
ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย เป็นต้น  

1.2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน า
เก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่ลูกค้าควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า
มากที่สุด บางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนและท าให้ระบุความต้องการความคุ้มครองได้ไม่ครบถ้วนด้วย 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงแค่ความคุ้มครอง
อัคคีภัย เท่านั้น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความเสี่ยงจาก
น้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยจากน้ าด้วย ทั้งนี้ในการเสนอความคุ้มครองให้
พิจารณานั้น ควรค านึงถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าประกอบด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย 
จึงควรมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของความเสี่ยงภัย สภาวะภัย และโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า ในขณะเดียวกัน 
นายหน้าประกันวินาศภัยก็จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหลายๆ ประเภทอย่างละเอียด 
เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามีนั้นควรซื้อความคุ้มครองใดบ้าง เท่าใด และควรจะใช้
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทใด 

ตัวอย่างเช่น หากยังขาดความรู้เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย
ให้เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า มีความจ าเป็นอย่างไรที่ลูกค้าต้องก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าของทรัพย์สินมากที่สุด และหากเกิดเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะใด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ประเด็นต่างๆ ที่อาจพบได้ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจกับผู้เอาประกันภัย เช่น 

 1) ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยเห็นว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 50 
ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่า การท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นเป็นเร่ืองส าคัญมาก เพราะมิฉะนั้น ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเมื่อท า
ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย เหตุข้างต้น
ถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

 2) การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญที่หากรู้ภายหลังจะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยคิดเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย แต่นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องมีความรู้เร่ืองเหล่านี้และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง 

 3) ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่ามีความเสี่ยงภัยบางประการที่เป็นความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถ
เอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของ 
สีบ้าน หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 4.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณา 
รับประกันภัย 
   
  

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“นายหน้าประกันวินาศภัย” ไว้ว่า “ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จ
เนื่องจากการนั้น” ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากความหมายดังกล่าว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงมิใช่ “ผู้แทน” ของบริษัท
ประกันวินาศภัย แต่เป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตท าหน้าที่นายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

Robert I.Mehr and Emerson Cammack (1980, p. 99) ระบุไว้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทน
ของผู้เอาประกันภัย (An insurance broker is a person who, for a consideration, solicits and negotiates 
contracts for insurance for an insured and is the agent of the insured and not of the insurer) จาก
ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้แทนของผู้เอาประกันภัยโดยปริยายหรือโดยอาจจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ (ตัวอย่างสัญญานายหน้า3 แสดงในภาคผนวก) อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจมีบทบาทเป็นผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัยได้ด้วยในกรณีที่เป็นการรับช าระเบี้ยประกันภัยโดยมีหนังสือ  
มอบอ านาจจากบริษัทตามมาตรา 66/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ประมวล) 

นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและตามธรรมเนียม
ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยดังต่อไปนี้ 

1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัย 
บทบาทหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้นของนายหน้าประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณารับ

ประกันภัยตั้งแต่การคัดเลือกภัยเพื่อเอาประกันภัยจนถึงการติดตามผลการรับประกันภัย ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 
 
1. การจัดหาประกันภัยให้แก่ลูกค้า 

นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่ชึ้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งโดยความเป็นจริงก็คือการท าหน้าที่แทนลูกค้าผู้ต้องการซื้อประกันภัย ให้ได้การประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
3 https://www.tgia.org/legal/ 
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1.1 ศึกษาลูกค้าและความต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดที่
ส าคัญเกี่ยวกับลูกค้า เช่น อายุ อาชีพ การท างาน กิจการ เป็นต้น และศึกษาความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการให้แน่ชัด 
เช่น ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่จากการท าความรู้จักกับลูกค้าอย่างละเอียด 
นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่า ลูกค้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ดั งนั้น จึงควรน าเสนอ
ความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย เป็นต้น  

1.2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน า
เก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่ลูกค้าควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า
มากที่สุด บางกรณี ลูกค้าอาจจะมองความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนและท าให้ระบุความต้องการความคุ้มครองได้ไม่ครบถ้วนด้วย 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการเอาประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นห้องชุด อาจเห็นความจ าเป็นเพียงแค่ความคุ้มครอง
อัคคีภัย เท่านั้น แต่นายหน้าประกันวินาศภัยอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้องชุดที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่นั้นมีความเสี่ยงจาก
น้ ารั่วน้ าซึมจากท่อน้ าประปาแตก จึงควรเสนอความคุ้มครองภัยจากน้ าด้วย ทั้งนี้ในการเสนอความคุ้มครองให้
พิจารณานั้น ควรค านึงถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าประกอบด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย 
จึงควรมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของความเสี่ยงภัย สภาวะภัย และโอกาสเสี่ยงภัยของลูกค้า ในขณะเดียวกัน 
นายหน้าประกันวินาศภัยก็จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหลายๆ ประเภทอย่างละเอียด 
เพื่อสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามีนั้นควรซื้อความคุ้มครองใดบ้าง เท่าใด และควรจะใช้
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทใด 

ตัวอย่างเช่น หากยังขาดความรู้เร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย
ให้เหมาะสม นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบว่า มีความจ าเป็นอย่างไรที่ลูกค้าต้องก าหนด
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงกับมูลค่าของทรัพย์สินมากที่สุด และหากเกิดเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะใด้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ประเด็นต่างๆ ที่อาจพบได้ซึ่งจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจกับผู้เอาประกันภัย เช่น 

 1) ลูกค้าต้องการท าประกันอัคคีภัยส าหรับโรงงานของตน โดยเห็นว่าท าประกันภัยเพียงร้อยละ 50 
ของมูลค่าของทรัพย์สินก็พอเพื่อจะได้ประหยัดเบี้ยประกันภัย กรณีนี้นายหน้าประกันวินาศภัยต้องอธิบายให้ลูกค้า
ทราบว่า การท าประกันภัยต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับการชดใช้เพียงร้อยละ 50 ของความเสียหาย
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ความเข้าใจของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นเป็นเร่ืองส าคัญมาก เพราะมิฉะนั้น ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเมื่อท า
ประกันภัยแล้ว เกิดเหตุอะไรก็ต้องได้รับความคุ้มครองและต้องได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าความเสียหาย เหตุข้างต้น
ถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับการอธิบายที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ก็จะเกิดปัญหาถกเถียงกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในภายหลัง  

 2) การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องใดเป็นสาระส าคัญที่หากรู้ภายหลังจะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยคิดเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้นอีกหรืออาจไม่รับประกันภัย แต่นายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องมีความรู้เร่ืองเหล่านี้และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง 

 3) ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพบว่ามีความเสี่ยงภัยบางประการที่เป็นความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถ
เอาประกันภัยได้ (Uninsurable Risks) เช่น ความเสียหายของทรัพย์สินอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพของ 
สีบ้าน หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยได้ แต่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

โดยสรุป ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภั ยต้องแจ้ง 
ให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการ  
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือสิทธิในการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  

1.3 แนะน าลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการในการลดความเสี่ยงภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการได้รับความคุ้มครอง
ที่ดีกว่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่า เช่น การติดกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย เป็นต้น 

1.4 แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากจ าเป็นที่
จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้แนบไปกับ
ใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงและ  
ไม่เป็นการแถลงเท็จและให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจจะใช้สลิปที่ยื่นเสนอตนเอง (Placing Slip) แทนใบค าขอเอาประกันภัยของลูกค้าหรือใช้ประกอบกับใบค าขอเอา
ประกันภัย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดยที่เอกสารนี้จะมีรายละเอียดที่ลูกค้าให้ไว้ครบถ้วน 

อนึ่ง นายหน้าประกันวินาศภัยพึงใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยเพราะ
กฎหมายจะถือเสมือนว่าเป็นการกรอกโดยผู้เอาประกันภัยเองและผูกพันผู้เอาประกันภัยด้วย 

นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยพึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้และอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยดังนี้ 

 1) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเลือกส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยได้หลายแห่ง เพื่อให้ได้
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุด นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ตนส่งงานให้ 
นอกจากนั้น ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละบริษัทให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 2) ในการพิจารณาเลือกบริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยแต่ละรายอาจ
มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่เรื่องส าคัญประการหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ ความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง
ให้เข้าใจและต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ด้วย 

 3) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งข้อก าหนดที่ส าคัญเบื้องต้น ได้แก่ 

(1)  ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 

(2)  ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีประกันภัย 
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(3)  ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

การด าเนินการของนายหน้าประกันวินาศภัยในข้อ 1.1–1.4 นั้น เป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 

1.5 ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ได้โดยเร็ว การได้ใบเสนอราคามาก็เพื่อน าเสนอต่อ
ลูกค้าให้พิจารณาตัดสินใจ หากไม่ได้รับในเวลาอันสมควร นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทวงถาม โดยปกติ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้ เช่น หากเป็นการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
บริษัทจะเสนอราคาภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

1.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบใบเสนอราคา เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับใบเสนอราคาจากบริษัทประกัน
วินาศภัยทุกรายครบแล้ว ต้องน าใบเสนอราคานั้นมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์หาความแตกต่างของประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อก าหนด เงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัย และเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเลือกต่อไป ในกรณี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยเห็นว่า การเสนอราคาของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม 
นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรแข่งกันตัดราคาให้ต่ าที่สุดเพียงเพื่อให้ตนเองได้งาน  

ในบางกรณี หลังจากที่นายหน้าประกันวินาศภัยส่งข้อมูลเพื่อขอเอาประกันภัยไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัย
อาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ลูกค้าจะพึงได้รับจากข้อมูลเพิ่มเติมนี้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ต้องเร่งด าเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ได้
ข้อมูลโดยเร็ว 
 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะท าประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยต้องด าเนินการส่งงานให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัยที่ลูกค้าเลือกสรรแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจมีลูกค้าบางราย
ต้องการการประกันภัยหลายประเภท และอาจจ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเกิด
กรณีใดก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเอกสารยืนยันตกลงรับข้อเสนอของบริษัทประกันวินาศภัยไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อยืนยันให้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ พร้อมทั้งส าเนาถึงลูกค้าให้ทราบด้วย 

2) ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับการขอรับใบเสนอราคา บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับการออกกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ  

3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

4) ด าเนินการส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าช าระ
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือตกลงกัน นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยอาจจะแนบเอกสาร

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จ าเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น การน ารถยนต์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นายหน้าประกันวินาศภัย
ต้องแจ้งข้อมูลในเร่ืองเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

โดยสรุป ในข้ันตอนของการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภั ยต้องแจ้ง 
ให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง ผลของการ  
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือสิทธิในการ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น  

1.3 แนะน าลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการในการลดความเสี่ยงภัย เพื่อประโยชน์ในด้านการได้รับความคุ้มครอง
ที่ดีกว่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่า เช่น การติดกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสถานที่เอาประกันภัย เป็นต้น 

1.4 แนะน าลูกค้าในการกรอกใบค าขอเอาประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากจ าเป็นที่
จะต้องมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับภัยหรือความเสี่ยงภัยที่ควรน าส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ก็ให้แนบไปกับ
ใบค าขอเอาประกันภัยด้วย ทบทวนตรวจสอบการให้ข้อมูลของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงและ  
ไม่เป็นการแถลงเท็จและให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับรองในใบค าขอเอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัย
อาจจะใช้สลิปที่ยื่นเสนอตนเอง (Placing Slip) แทนใบค าขอเอาประกันภัยของลูกค้าหรือใช้ประกอบกับใบค าขอเอา
ประกันภัย เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย โดยที่เอกสารนี้จะมีรายละเอียดที่ลูกค้าให้ไว้ครบถ้วน 

อนึ่ง นายหน้าประกันวินาศภัยพึงใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยเพราะ
กฎหมายจะถือเสมือนว่าเป็นการกรอกโดยผู้เอาประกันภัยเองและผูกพันผู้เอาประกันภัยด้วย 

นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยพึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้และอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยดังนี้ 

 1) นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเลือกส่งงานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยได้หลายแห่ง เพื่อให้ได้
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่สุด นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ตนส่งงานให้ 
นอกจากนั้น ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละบริษัทให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 2) ในการพิจารณาเลือกบริษัทประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยแต่ละรายอาจ
มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันบ้าง แต่เรื่องส าคัญประการหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ ความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่ง
ให้เข้าใจและต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ด้วย 

 3) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งข้อก าหนดที่ส าคัญเบื้องต้น ได้แก่ 

(1)  ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ใหม่ 

(2)  ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีประกันภัย 
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(3)  ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

การด าเนินการของนายหน้าประกันวินาศภัยในข้อ 1.1–1.4 นั้น เป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญต่อการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ 

1.5 ติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ได้โดยเร็ว การได้ใบเสนอราคามาก็เพื่อน าเสนอต่อ
ลูกค้าให้พิจารณาตัดสินใจ หากไม่ได้รับในเวลาอันสมควร นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทวงถาม โดยปกติ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้ เช่น หากเป็นการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
บริษัทจะเสนอราคาภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

1.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบใบเสนอราคา เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับใบเสนอราคาจากบริษัทประกัน
วินาศภัยทุกรายครบแล้ว ต้องน าใบเสนอราคานั้นมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์หาความแตกต่างของประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อก าหนด เงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัย และเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเลือกต่อไป ในกรณี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยเห็นว่า การเสนอราคาของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า นายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม 
นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรแข่งกันตัดราคาให้ต่ าที่สุดเพียงเพื่อให้ตนเองได้งาน  

ในบางกรณี หลังจากที่นายหน้าประกันวินาศภัยส่งข้อมูลเพื่อขอเอาประกันภัยไปแล้ว บริษัทประกันวินาศภัย
อาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการพิจารณารับประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ลูกค้าจะพึงได้รับจากข้อมูลเพิ่มเติมนี้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ต้องเร่งด าเนินการประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ได้
ข้อมูลโดยเร็ว 
 
2. การส่งงานประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะท าประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยต้องด าเนินการส่งงานให้แก่บริษัทประกัน
วินาศภัยที่ลูกค้าเลือกสรรแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่ต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจมีลูกค้าบางราย
ต้องการการประกันภัยหลายประเภท และอาจจ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเกิด
กรณีใดก็ตาม นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเอกสารยืนยันตกลงรับข้อเสนอของบริษัทประกันวินาศภัยไปยังบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อยืนยันให้
ออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ พร้อมทั้งส าเนาถึงลูกค้าให้ทราบด้วย 

2) ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดจากบริษัทประกันวินาศภัยให้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับการขอรับใบเสนอราคา บริษัทประกันวินาศภัยมักจะมีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับการออกกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยควรทราบ  

3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับมา หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนจากที่เสนอไว้ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

4) ด าเนินการส่งกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าพร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าช าระ
เบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือตกลงกัน นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยอาจจะแนบเอกสาร

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนะน าการด าเนินการในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เช่น มีการต่อเติม
อาคาร การซื้อทรัพย์สินเพิ่ม ฯลฯ หรือแนะน าวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะมีขึ้น  

5) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดโดยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย จากนั้น ให้น าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ย
ประกันภัย (Trusted Account) เพื่อน าส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมอบเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
ให้แก่ลูกค้าทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

6) รับค่าบ าเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยตามสิทธิที่พึงได้ 
 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ 
   กรมธรรม์ประกันภัย 

เมื่อลูกค้ามีสถานภาพเป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอา
ประกันภัยอยู่ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้ าที่
ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ 

1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 

2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น 
มีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้นให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุให้แก่
นายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยต่อไป โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมาย
พบกับผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยยัง
ต้องพิจารณาทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้
ค าแนะน าต่อผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ/หรือบุคลากร
ในกิจการของตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ต้องการท าหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองหรือองค์กรของตนเองให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และ
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แนะน าการด าเนินการในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เช่น มีการต่อเติม
อาคาร การซื้อทรัพย์สินเพิ่ม ฯลฯ หรือแนะน าวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะมีขึ้น  

5) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนดโดยต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยด้วย จากนั้น ให้น าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากส าหรับการรับหรือจ่ายเบี้ย
ประกันภัย (Trusted Account) เพื่อน าส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมอบเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
ให้แก่ลูกค้าทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

6) รับค่าบ าเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยตามสิทธิที่พึงได้ 
 
3. การดูแลผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่และเมื่อจะครบก าหนดต่ออายุ 
   กรมธรรม์ประกันภัย 

เมื่อลูกค้ามีสถานภาพเป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยยังคงต้องมีหน้าที่ดูแลผู้เอา
ประกันภัยอยู่ตลอดเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับอยู่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยด้วย หน้ าที่
ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ 

1) ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภัยที่เอาประกันไว้หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามที่เอาประกันภัยไว้ หรือจ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท าประกันภัยเพิ่มเติม 

2) หากทราบว่าภัยที่เอาประกันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น 
มีผลกระทบต่อการประกันภัยหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้นให้แจ้งต่อบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

3) เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยใกล้จะครบก าหนดต่ออายุ ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะส่งใบเตือนต่ออายุให้แก่
นายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยต่อไป โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องนัดหมาย
พบกับผู้เอาประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะครบก าหนดเพื่อทบทวนความคุ้มครองที่มีอยู่และตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยไปนั้นยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ นอกจากนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยยัง
ต้องพิจารณาทบทวนภัย ความเสี่ยงภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการต่ออายุกรมธรรม์ เช่น การปรับจ านวนเงินเอาประกันภัยให้เหมาะสมและให้
ค าแนะน าต่อผู้เอาประกันภัยให้พิจารณาเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป 

ในการท าหน้าที่ทั้งสามประการข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ/หรือบุคลากร
ในกิจการของตนเองให้มีทั้งความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานของตน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ต้องการท าหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองหรือองค์กรของตนเองให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และ
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ทักษะนั้น ควรจะครอบคลุมถึงเร่ืองส าคัญๆ เช่น กฎหมาย สัญญาประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่ออกสู่
ตลาด เทคโนโลยีประกันภัย เทคนิคในการเจรจาต่อรอง และการบริการลูกค้า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   223 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

บรรณานุกรม 
 
 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2552). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552. 

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา. (2560). พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์. 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2549). คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจ าปี 2548-50. คู่มือวิชาการประกันภัย 

(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล). 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย. ตัวอย่างสัญญานายหน้า. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, จาก https://www.thaigia.org/legal/ 

index-TH_9 
อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร (2555). เอกสารประกอบการอบรมวิชา การจัดการด้านการพิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน (NL 603). บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ ากัด.  
อ านวย สุภเวชย์. (2551). ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ  
Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance.  (2007).  FSI404:  Introduction to Under-

writing (v06.01).  
Financial Web. The Independent Financial Portal. The Basics of Underwriting Insurance. Retrieved April 20, 

2017, from http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-underwriting-insurance.html#ixzz4HfPO 
vyF3 

Techsauce Co. Insurance/Insurtech, News. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, จาก https://Techsauce.co/insurance/ 
fukoku-ai-human-replacement/  

AGEAS. Ageas Pioneers UK-First Artificial Intelligence (AI) Approach in Claims Handling. Retrieved June 20, 
2017, from https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/ 

Ian Kingwill. (March 3, 2015). What is the Cost of Customer Acquisition vs Customer Retention?. Retrieved 
June 20, 2017, from https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-
ian-kingwill 

Mangan, J.F, & Harrison, C.M. , (2000).  Underwriting Principles (2nd ed.). American Institute for Chartered 
Property Casualty Underwriters/Institute of America.  

Mehr, R.I. & Cammack, E. (1980). Principles of Insurance (7th ed.). Richard D. Irwin, Inc. 
Pictorial/ V-Marc. (1989). Underwriting Basics. PC Self-Development.  
Randall Everett, (1994).  Introduction to Underwriting (1st ed.). American Institute for Chartered Property 

Casualty Underwriters/Insurance Institute of America.  

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-39 
 

The Insurance Institute of New Zealand Inc. (1982). Study Course No. 52: Risk Assessment and Under-
writing. https://www.irmi.com/online/insurance-glossary 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   224 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

บรรณานุกรม 
 
 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2552). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552. 

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา. (2560). พิมพ์ครั้งท่ี 6 (แก้ไขเพิ่มเติม) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์. 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2549). คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจ าปี 2548-50. คู่มือวิชาการประกันภัย 

(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับประมวล). 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย. ตัวอย่างสัญญานายหน้า. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2560, จาก https://www.thaigia.org/legal/ 

index-TH_9 
อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร (2555). เอกสารประกอบการอบรมวิชา การจัดการด้านการพิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน (NL 603). บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ ากัด.  
อ านวย สุภเวชย์. (2551). ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ  
Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance.  (2007).  FSI404:  Introduction to Under-

writing (v06.01).  
Financial Web. The Independent Financial Portal. The Basics of Underwriting Insurance. Retrieved April 20, 

2017, from http://www.finweb.com/insurance/the-basics-of-underwriting-insurance.html#ixzz4HfPO 
vyF3 

Techsauce Co. Insurance/Insurtech, News. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, จาก https://Techsauce.co/insurance/ 
fukoku-ai-human-replacement/  

AGEAS. Ageas Pioneers UK-First Artificial Intelligence (AI) Approach in Claims Handling. Retrieved June 20, 
2017, from https://www.ageas.co.uk/press-releases/2017-press-releases/ageas-pioneers-uk-first-ai/ 

Ian Kingwill. (March 3, 2015). What is the Cost of Customer Acquisition vs Customer Retention?. Retrieved 
June 20, 2017, from https://www.linkedin.com/pulse/what-cost-customer-acquisition-vs-retention-
ian-kingwill 

Mangan, J.F, & Harrison, C.M. , (2000).  Underwriting Principles (2nd ed.). American Institute for Chartered 
Property Casualty Underwriters/Institute of America.  

Mehr, R.I. & Cammack, E. (1980). Principles of Insurance (7th ed.). Richard D. Irwin, Inc. 
Pictorial/ V-Marc. (1989). Underwriting Basics. PC Self-Development.  
Randall Everett, (1994).  Introduction to Underwriting (1st ed.). American Institute for Chartered Property 

Casualty Underwriters/Insurance Institute of America.  

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-39 
 

The Insurance Institute of New Zealand Inc. (1982). Study Course No. 52: Risk Assessment and Under-
writing. https://www.irmi.com/online/insurance-glossary 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   225 2/28/2563 BE   9:12 PM



 

4-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างสัญญานายหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-41 
 

สัญญานายหน้า 
 

เลขที่........................................ 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....................................................................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ................. 

 
ระหว่างบริษัท .......................................................... โดย.................................................................  

ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งในสัญญานี้ต่อไป จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................ อยู่
บ้านเลขที่.............................................หมู่บ้าน …......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง 
............................................ อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด .................................... ....โทรศัพท์ 
....................................... บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ...........................................วันที่ออกบัตร ............................. 
วันที่บัตรหมดอายุ................................ซึ่งในสัญญานี่ต่อไป จะเรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ 1.  วัตถุประสงค์ของสัญญา 

บริษัทตกลงตั้งนายหน้า และนายหน้าตกลงรับเป็นนายหน้าของบริษัท ทั้งนี้ นายหน้าตามสัญญานี้
ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน หุ้นส่วนหรือสถานะอ่ืนใดนอกจากนายหน้า  

 
 ข้อ 2.  หน้าที่และความรับผิดของนายหน้า 

2.1  ติดต่อ ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลหรือนิติบุคคลได้เข้าท าสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท 
2.2  รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท และน าส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
2.3  รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยโดยได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือ

จากบริษัท  
2.4  ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ภายหน้าของ

บริษัท ส านักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกัน
วินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและจะประกาศใช้ในภายหน้า 

2.5  ยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทราบได้ 

2.6 ไม่ท าการปลอมแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ตราประทับ หรือเอกสารใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งเป็นของบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทก าหนด 
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2.7  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่นายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่
นายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.8  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่นายหน้าติดต่อด้วย ทั้งนี้ 
นายหน้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยท่ีนายหน้าได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือนายหน้าปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก นายหน้าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.9  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่นายหน้าติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากนายหน้ากระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน นายหน้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.10  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่นายหน้าติดต่อ ชี้ช่อง จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระ
เบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะ
ท าการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นนายหน้าต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดย
นายหน้ามีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.11  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้า นายหน้าต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยนายหน้าจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งสิ้น หากนายหน้าน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ นายหน้า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัย
นั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยส์ินที่เอาประกันภัยซึ่งนายหน้ามิได้
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น าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของนายหน้าตามสัญญานายหน้านี้แต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  นายหน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบี ยนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากนายหน้ามีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นายหน้า
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ นายหน้า 
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้  
ในวงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยนายหน้าจะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยนายหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่นายหน้า 

 3.  ............................................................................................................................................ 
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2.7  กระท าการตามที่ได้รับแต่งตั้งด้วยตนเอง หากนายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืน
กระท าการแทน นายหน้าจะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระท าของบุคคลที่นายหน้า
มอบหมายหรือแต่งตั้งดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องความเสียหายต่อบุคคลที่
นายหน้ามอบหมายหรือแต่งตั้งนั้นโดยตรง  

2.8  เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทให้แก่บริษัททราบ 
ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงแก่บุคคลที่นายหน้าติดต่อด้วย ทั้งนี้ 
นายหน้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเอาประกันภัยที่นายหน้าได้น าเสนอเพื่อให้บริษัท
พิจารณารับประกันภัยเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จ
หรือนายหน้าปกปิดข้อความจริงใดๆ ที่อาจท าให้บริษัทบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันภัยหรืออาจก าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก นายหน้าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

2.9  แจ้งและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยของบุคคลแต่ละรายที่นายหน้าติดต่อ 
จัดหา ชักชวนให้แก่บริษัททันที เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากนายหน้ากระท าการ
ดังกล่าวล่าช้าจนเกิดวินาศภัยก่อน นายหน้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าการล่าช้าดังกล่าวด้วยตนเอง 

2.10  ทวงถามและติดตามให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาที่
บริษัทก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน โดยนับแต่วันที่
บริษัทตกลงท าสัญญาประกันภัยตามที่นายหน้าติดต่อ ชี้ช่อง จัดหา ชักชวน และหากผู้เอาประกันภัยไม่ช าระ
เบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นายหน้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะ
ท าการยกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวต่อไป มิฉะนั้นนายหน้าต้องรับผิดช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้ว พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทเสียหายจากการนั้น 

กรณีบริษัทไม่ได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดหรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทจะด าเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันภัยไปยังผู้เอาประกันภัยโดย
นายหน้ามีหน้าที่ในการติดตามเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจาก  
ผู้เอาประกันภัย และน าส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที 

2.11  กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้า นายหน้าต้องส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าว
ให้แก่บริษัททันที โดยนายหน้าจะต้องไม่น าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งสิ้น หากนายหน้าน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ นายหน้า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่น าเบี้ยประกันภัย
นั้นไปใช้หรือหาประโยชน์ และหากเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งนายหน้ามิได้

 

การพิจารณารับประกันภัย     4-43 
 

น าส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท นายหน้าจะต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนใดที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.12  กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย นายหน้าจะต้องด าเนินการให้ผู้เอาประกันภัย
ท าการเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกเก็บกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารใดๆ คืนแก่บริษัท พร้อมทั้ง
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองแล้วจากผู้เอาประกันภัย
และน าส่งให้แก่บริษัททันที  

2.13 นายหน้าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ  
ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ก็ตาม  

2.14 นายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของนายหน้าตามสัญญานายหน้านี้แต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อ 3.  ค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์  
  3.1  นายหน้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ หรือสิทธิพิเศษใด ตามอัตราที่
บริษัทประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบี ยนประกันวินาศภัยก าหนด  
โดยนายหน้ามีสิทธิขอรับค่าบ าเหน็จดังกล่าวได้ เมื่อบริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว  
  3.2  หากนายหน้ามีหนี้สิน ภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ต่อบริษัท นายหน้ายินยอมให้บริษัท 
น าค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ ผลประโยชน์ใดๆ อันอาจตีราคาเป็นเงินได้ หักกลบลบหนี้กันได้ 

 3.3  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นายหน้า
ตกลงคืนค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทตามสัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัททันที 

 
ข้อ 4.  หลักประกัน 

4.1  เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ นายหน้า 
ตกลงมอบหลักประกัน หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.  ที่ดินโฉนด / นส3 / นส3ก เลขที่......................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
..........................................ต าบล ............................................... อ าเภอ ............................................ จังหวัด 
................................. เนื้อที่............................................ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ................................................
และปลอดภาระผูกพันใดๆ ตามกฎหมาย ให้ไว้เป็นประกันการช าระหนี้และความเสียหายใดตามสัญญานี้  
ในวงเงิน .......................... บาท (......................................................) โดยนายหน้าจะด าเนินการจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ .......................................... โดยนายหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
จดทะเบียนจ านองและการไถ่ถอนจ านองทั้งหมด 

  2.  นาย/นาง/นางสาว......................................................... .............................เข้าท าสัญญา 
ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่นายหน้า 

 3.  ............................................................................................................................................ 
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  4.2  หากบริษัทได้บังคับช าระหนี้เอากับผู้ค้ าประกันหรือหลักประกัน  ตาม ข้อ 4.1 แล้ว ไม่
เพียงพอแก่การช าระหนี้ทั้งหมด นายหน้ายินยอมช าระหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่ทั้งหมดจนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่
บริษัทเสร็จสิ้นให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท  

 4.3  เมื่อสัญญานายหน้าสิ้นสุดลง บริษัทจะคืนหรือถอนหลักประกันตามข้อ 4.1 ให้แก่นายหน้า
ต่อเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่านายหน้าไม่มีภาระหนี้หรือค่าเสียหายใดค้างช าระแก่บริษัท 

 
ข้อ 5.  การผ่อนเวลา 
  หากมีการผ่อนผันการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้ ไม่ว่าครั้งใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะครั้ง
คราวนั้นเท่านั้น จะน ามาอ้างเป็นเหตุในการผ่อนผันในครั้งอ่ืนๆ ไม่ได้ ทั้งนี้ การผ่อนผันจะมีผลต่อคู่สัญญาก็
ต่อเมื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามสัญญานี้ได้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

   
ข้อ 6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

6.1  หากนายหน้าประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติใน
ฐานะนายหน้าหรือกระท าใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย บริษัทมีสิทธิ
เลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยนายหน้ายินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่นายหน้าจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นนายหน้าของ
บริษัทได้ทันที 

6.2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

6.3  นายหน้าขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยตามกฎหมาย ถูกเพิกถอนหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

6.4  นายหน้าด าเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็น

หลักฐาน คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น 
และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
ลงชื่อ..................................................................นายหน้า      ลงชื่อ...................................................................บริษัท 
       (................................................................)      (.................................................................) 
    
ลงชื่อ ................................................................. พยาน  ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
       (................................................................)       (...............................................................)  

 
 

บทที่ 5  
ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 

 
อาจารยธ์โนดม โลกาพัฒนา 
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เลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยนายหน้ายินยอมให้บริษัทระงับการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่นายหน้าจัดหามาได้ และยินยอมให้บริษัทถอดถอนการเป็นนายหน้าของ
บริษัทได้ทันที 

6.2  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
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6.4  นายหน้าด าเนินการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
สัญญาฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกัน 2 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันและเพื่อเป็น

หลักฐาน คู่สัญญาได้ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังปรากฏข้างต้น 
และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
ลงชื่อ..................................................................นายหน้า      ลงชื่อ...................................................................บริษัท 
       (................................................................)      (.................................................................) 
    
ลงชื่อ ................................................................. พยาน  ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
       (................................................................)       (...............................................................)  

 
 

บทที่ 5  
ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 

 
อาจารยธ์โนดม โลกาพัฒนา 
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บทท่ี 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ              นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ  
5.2  การเอาประกันภัยต่อ 
5.3  ประเภทของการประกันภัยต่อ 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับประกันภัยอีกรายหรือ
หลายรายหรือไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัย
ไว้ได้เอง การประกันภัยต่อมีความส าคัญเพราะ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของ
ผู้รับประกันภัย 2) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 3) ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของ
ผู้รับประกันภัย และ 4) ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ในการรับประกันภัย  

2.  การประกันภัยต่อมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย 2) ลด
ความเสียหายจากมหันตภัย 3) ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ  4) ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัว 
จากการรับประกันภัยบางประเภท 5) เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และ 6) รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

3.  ในการเอาประกันภัยต่อ สิ่งที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อควรต้องทราบคือ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ  
2) บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่ อ 4) ปัจจัยที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
ใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 

4.  การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
มีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ และ  2) การประกันภัยต่อ 
ตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียด
ของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
รับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงกันไว้ 
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วัตถุประสงค์  
  เมือ่ศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของการประกันภัยต่อได้ 
2.  อธิบายประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ 
3. อธิบายวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 
4. อธิบายประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
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บทท่ี 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ              นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ  
5.2  การเอาประกันภัยต่อ 
5.3  ประเภทของการประกันภัยต่อ 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับประกันภัยอีกรายหรือ
หลายรายหรือไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัย
ไว้ได้เอง การประกันภัยต่อมีความส าคัญเพราะ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของ
ผู้รับประกันภัย 2) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 3) ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของ
ผู้รับประกันภัย และ 4) ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ในการรับประกันภัย  

2.  การประกันภัยต่อมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย 2) ลด
ความเสียหายจากมหันตภัย 3) ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ  4) ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัว 
จากการรับประกันภัยบางประเภท 5) เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และ 6) รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

3.  ในการเอาประกันภัยต่อ สิ่งที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อควรต้องทราบคือ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ  
2) บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่ อ 4) ปัจจัยที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
ใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 

4.  การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
มีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ และ  2) การประกันภัยต่อ 
ตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียด
ของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
รับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงกันไว้ 
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วัตถุประสงค์  
  เมือ่ศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของการประกันภัยต่อได้ 
2.  อธิบายประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ 
3. อธิบายวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 
4. อธิบายประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
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เรื่องที่ 5.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต็อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ รายมาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
       กับผูรั้บประกันภัยหลายราย 
 
 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยสูงๆ ได้ โดยการเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถในการรับประกันภัยของตนออกไปเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยเอง เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยต่อ” (Reinsurance) 
 

บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-5 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 

1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

 Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

 Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่
จะชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รบัประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 5.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต็อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ รายมาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 5.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต็อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ รายมาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
       กับผูรั้บประกันภัยหลายราย 
 
 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยสูงๆ ได้ โดยการเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถในการรับประกันภัยของตนออกไปเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยเอง เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยต่อ” (Reinsurance) 
 

บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 
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ภาพที่ 5.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 

1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

 Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

 Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่
จะชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รบัประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-5 
 

 
 

ภาพที่ 5.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 

1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

 Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

 Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่
จะชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รบัประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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เรื่องที่ 5.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต็อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ รายมาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
       กับผูรั้บประกันภัยหลายราย 
 
 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยสูงๆ ได้ โดยการเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถในการรับประกันภัยของตนออกไปเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยเอง เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยต่อ” (Reinsurance) 
 

บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาพที่ 5.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 

1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

 Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

 Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่
จะชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รบัประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ รายมาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
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 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
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บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่
รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 
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2. ความส าคัญของการประกันภัยต่อ 
เหตุผลที่การประกันภัยต่อมีความส าคัญกับผู้รับประกันภัยมีดังต่อไปนี้ 

 2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของผู้รับประกันภัย  โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอยากรับงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่มีเงินกองทุนในจ านวนจ ากัด หรือผู้รับประกันภัยต้องการ
เพิ่มตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละปีเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรับประกันภัยมากขึ้น หลังจากนั้น  
จึงเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

2.2  เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย โดย
การเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้ความ
เสียหายสุทธิซึ่งผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเองอยู่ในวงเงินที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ความเสียหายจากมหา -
อุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 400,000 ล้านบาท หากไม่มีการประกันภัยต่อ 
มารองรับ ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยส่วนใหญ่คงปิดกิจการไปแล้วอย่างแน่นอน 
 2.3  ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของผู้รับประกันภัย โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องการให้
มีผลการรับประกันภัยที่มีเสถียรภาพ โดยการเอาประกันภัยต่อส าหรับภัยซึ่งมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงมาก
จากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถจ ากัดค่าสินไหมสุทธิที่จะต้อง
จ่ายเองต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ังได้ 
 2.4  ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งต้องมีการเจาะอุโมงค์ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจ าเป็นจะต้องขอรับค าแนะน าทาง
เทคนิค การก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดประกันภัยต่อ ไปยัง
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ในต่างประเทศซึ่งมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการรับประกันภัยงาน
ประเภทนี้ 
 
 3. ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อได้เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยค่อนข้างมาก จนกล่าวได้ว่า บริษัทประกันภัย  
ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามต่างก็ต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อทั้งสิ้น การประกันภัยต่อจึงมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 

3.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปต้องการให้ตนมีขีดความสามารถใน
การรับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสงูๆ ได้ ปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการรับประกันภัยนี้มักเกิดขึน้ 
เมื่อภัยรายหนึ่งรายใดมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก หรือมีภัยหลายรายซึ่งตั้งอยู่ติดกันมาเอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงพยายามหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยการเอาประกันภัยต่อ  
เนื่องจากมีเงินกองทุนอยู่ในจ านวนจ ากัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3.2  ลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัยต่อสามารถช่วยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อลดความ
เสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว หรือความเสียหายจ านวนหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน มหันตภัย
ส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งสามารถท าความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ของคนจ านวนมากได้อีกด้วย เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ การระเบิด

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่
รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่
รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-7 
 

2. ความส าคัญของการประกันภัยต่อ 
เหตุผลที่การประกันภัยต่อมีความส าคัญกับผู้รับประกันภัยมีดังต่อไปนี้ 

 2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของผู้รับประกันภัย  โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอยากรับงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่มีเงินกองทุนในจ านวนจ ากัด หรือผู้รับประกันภัยต้องการ
เพิ่มตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละปีเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรับประกันภัยมากขึ้น หลังจากนั้น  
จึงเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

2.2  เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย โดย
การเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้ความ
เสียหายสุทธิซึ่งผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเองอยู่ในวงเงินที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ความเสียหายจากมหา -
อุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 400,000 ล้านบาท หากไม่มีการประกันภัยต่อ 
มารองรับ ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยส่วนใหญ่คงปิดกิจการไปแล้วอย่างแน่นอน 
 2.3  ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของผู้รับประกันภัย โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องการให้
มีผลการรับประกันภัยที่มีเสถียรภาพ โดยการเอาประกันภัยต่อส าหรับภัยซึ่งมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงมาก
จากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถจ ากัดค่าสินไหมสุทธิที่จะต้อง
จ่ายเองต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ังได้ 
 2.4  ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งต้องมีการเจาะอุโมงค์ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจ าเป็นจะต้องขอรับค าแนะน าทาง
เทคนิค การก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดประกันภัยต่อ ไปยัง
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ในต่างประเทศซึ่งมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการรับประกันภัยงาน
ประเภทนี้ 
 
 3. ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อได้เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยค่อนข้างมาก จนกล่าวได้ว่า บริษัทประกันภัย  
ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามต่างก็ต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อทั้งสิ้น การประกันภัยต่อจึงมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 

3.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปต้องการให้ตนมีขีดความสามารถใน
การรับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสงูๆ ได้ ปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการรับประกันภัยนี้มักเกิดขึน้ 
เมื่อภัยรายหนึ่งรายใดมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก หรือมีภัยหลายรายซึ่งตั้งอยู่ติดกันมาเอาประกันภัยไว้กับ
บริษัท ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงพยายามหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยการเอาประกันภัยต่อ  
เนื่องจากมีเงินกองทุนอยู่ในจ านวนจ ากัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3.2  ลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัยต่อสามารถช่วยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อลดความ
เสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว หรือความเสียหายจ านวนหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน มหันตภัย
ส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งสามารถท าความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ของคนจ านวนมากได้อีกด้วย เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ การระเบิด

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่
รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 
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ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระท า เช่น การก่อการร้าย 
การก่อวินาศกรรม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการประกันภัย
ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 

3.3  ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ บุคคลหรือธุรกิจโดยทั่วไปซื้อประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย
ทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ในท านองเดียวกัน ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อ
ป้องกันความเสียหายทางการเงินของตนเช่นเดียวกัน มิฉะนั้น หากเกิดความเสียหายใหญ่แม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้
เงินกองทุนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปี ลดน้อยลงจนผู้รับประกันภัยต้องประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเงินได้ 

ธุรกิจโดยทั่วไปต้องการให้มีผลประกอบการที่มีก าไรสม่ าเสมอมากกว่าผลประกอบการที่ผันผวนหรือขาดทุนหนัก
ในบางปี ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย  และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ของผู้รับ
ประกันภัยให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดความผันผวนของความเสียหายที่บริษัทอาจจะประสบในแต่ละปี 

3.4  ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจากการรับประกันภัยบางประเภท  เมื่อผู้รับประกันภัยเห็นว่า การ
ประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใด พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด หรือจากตัวแทนรายหนึ่งรายใด ไม่น่ารับประกันภัยไว้เอง หรือ 
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร ผู้รับประกันภัยมีทางเลือกได้ 2 ทางคือ 

1)  ให้ความคุ้มครองต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นจะหมดอายุลง โดยไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยอีก 

2)  โอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่บริษัทยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยินยอมรับประกันภัยต่อดังกล่าวด้วย)  
  ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งเห็นว่า การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัยไว้  
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร เพราะมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างสูง ในขณะที่มีผู้เอาประกันภัยประเภทนี้เพียงไม่กี่ราย 
ผู้รับประกันภัยรายนี้อาจตัดสินใจโอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่ยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ เป็นต้น 

 3.5  เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ส าหรับธุรกิจประกันภัย การมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยรายนั้นได้ เนื่องจากผู้รับประกันภัยจะต้องกันค่าเบี้ยประกันภัยที่
รับเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้เป็นเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายและการด าเนินงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายใน
การพิจารณารับประกันภัย ฯลฯ จะถือเป็นรายจ่ายของบริษัททันทีที่ได้จ่ายไป  
 ความไม่สมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยรับที่จะถือเป็นรายได้ของบริษัท กับค่าใช้จ่ายที่ต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดทันทีที่ได้จ่ายออกไปนั้น จะท าให้เงินกองทุนลดลง การประกันภัยต่อจะช่วยแก้ปัญหาเงินส ารองส าหรับเบี้ย
ประกันภัยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพราะบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องฝากเงินจ านวนหนึ่งไว้กับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในรูปของเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อ ตลอดจนการจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อนั้น 

3.6  รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัย
ต้องการจะขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจประกันภัยประเภทใหม่ๆ ก็จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการ
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ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ เช่น เงื่อนไขกรมธรรม์ แนวทางการพิจารณารับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย 
กลุ่มเป้าหมาย และความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในการขยายงานรับประกันภัยนัน้ๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนประสบการณ์จากการรับประกันภัยที่หลากหลายในประเทศอ่ืนไว้
คอยช่วยเหลือผู้รับประกันภัยที่เพิ่งจะมารับประกันภัยงานประเภทนี้   
 
4. สัญญาประกันภัยต่อ 

สัญญาประกันภัยต่อถือเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งจะอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาซึ่งจะต้องมีค าเสนอจากบริษัทผู้เอาประกันภั ยต่อเพื่อให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อพิจารณาว่าจะรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่ เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อ
รายนั้นแล้ว ก็จะมีการแจ้งยืนยันการรับประกันภัยต่อรายนั้นกลับมาให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นค าสนอง
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั่นเอง 

สัญญาประกันภัยต่อจึงเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ส าหรับวินาศภัยหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย  
 
5. หลักการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อ 

หลักการประกันภัยที่ประยุกต์ใช้กับสัญญาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
5.5  หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Principle of Privity of Contract)  
 

 5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า  หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หรือ

หลักสิทธิส่วนได้เสีย) เป็นสิทธิตามกฎหมายในการเอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกันภัยนั้น การเอาประกันภัยใดๆ โดยปราศจากสิทธิ 
ส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนัน และไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ 

การประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา โดย
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในสิ่งที่เอาประกันภัยต่อนั้นด้วย 
 ส าหรับเวลาที่จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย เช่น 
  1)  การประกันชีวิต จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมต้นเอาประกันชีวิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระท า เช่น การก่อการร้าย 
การก่อวินาศกรรม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการประกันภัย
ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 

3.3  ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ บุคคลหรือธุรกิจโดยทั่วไปซื้อประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย
ทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ในท านองเดียวกัน ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อ
ป้องกันความเสียหายทางการเงินของตนเช่นเดียวกัน มิฉะนั้น หากเกิดความเสียหายใหญ่แม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้
เงินกองทุนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปี ลดน้อยลงจนผู้รับประกันภัยต้องประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเงินได้ 

ธุรกิจโดยทั่วไปต้องการให้มีผลประกอบการที่มีก าไรสม่ าเสมอมากกว่าผลประกอบการที่ผันผวนหรือขาดทุนหนัก
ในบางปี ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย  และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ของผู้รับ
ประกันภัยให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดความผันผวนของความเสียหายที่บริษัทอาจจะประสบในแต่ละปี 

3.4  ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจากการรับประกันภัยบางประเภท  เมื่อผู้รับประกันภัยเห็นว่า การ
ประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใด พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด หรือจากตัวแทนรายหนึ่งรายใด ไม่น่ารับประกันภัยไว้เอง หรือ 
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร ผู้รับประกันภัยมีทางเลือกได้ 2 ทางคือ 

1)  ให้ความคุ้มครองต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นจะหมดอายุลง โดยไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยอีก 

2)  โอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่บริษัทยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยินยอมรับประกันภัยต่อดังกล่าวด้วย)  
  ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งเห็นว่า การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัยไว้  
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร เพราะมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างสูง ในขณะที่มีผู้เอาประกันภัยประเภทนี้เพียงไม่กี่ราย 
ผู้รับประกันภัยรายนี้อาจตัดสินใจโอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่ยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ เป็นต้น 

 3.5  เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ส าหรับธุรกิจประกันภัย การมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยรายนั้นได้ เนื่องจากผู้รับประกันภัยจะต้องกันค่าเบี้ยประกันภัยที่
รับเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้เป็นเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายและการด าเนินงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายใน
การพิจารณารับประกันภัย ฯลฯ จะถือเป็นรายจ่ายของบริษัททันทีที่ได้จ่ายไป  
 ความไม่สมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยรับที่จะถือเป็นรายได้ของบริษัท กับค่าใช้จ่ายที่ต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดทันทีที่ได้จ่ายออกไปนั้น จะท าให้เงินกองทุนลดลง การประกันภัยต่อจะช่วยแก้ปัญหาเงินส ารองส าหรับเบี้ย
ประกันภัยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพราะบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องฝากเงินจ านวนหนึ่งไว้กับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในรูปของเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อ ตลอดจนการจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อนั้น 

3.6  รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัย
ต้องการจะขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจประกันภัยประเภทใหม่ๆ ก็จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-9 
 

ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ เช่น เงื่อนไขกรมธรรม์ แนวทางการพิจารณารับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย 
กลุ่มเป้าหมาย และความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในการขยายงานรับประกันภัยนัน้ๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนประสบการณ์จากการรับประกันภัยที่หลากหลายในประเทศอ่ืนไว้
คอยช่วยเหลือผู้รับประกันภัยที่เพิ่งจะมารับประกันภัยงานประเภทนี้   
 
4. สัญญาประกันภัยต่อ 

สัญญาประกันภัยต่อถือเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งจะอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาซึ่งจะต้องมีค าเสนอจากบริษัทผู้เอาประกันภั ยต่อเพื่อให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อพิจารณาว่าจะรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่ เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อ
รายนั้นแล้ว ก็จะมีการแจ้งยืนยันการรับประกันภัยต่อรายนั้นกลับมาให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นค าสนอง
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั่นเอง 

สัญญาประกันภัยต่อจึงเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ส าหรับวินาศภัยหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย  
 
5. หลักการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อ 

หลักการประกันภัยที่ประยุกต์ใช้กับสัญญาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
5.5  หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Principle of Privity of Contract)  
 

 5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า  หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หรือ

หลักสิทธิส่วนได้เสีย) เป็นสิทธิตามกฎหมายในการเอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกันภัยนั้น การเอาประกันภัยใดๆ โดยปราศจากสิทธิ 
ส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนัน และไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ 

การประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา โดย
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในสิ่งที่เอาประกันภัยต่อนั้นด้วย 
 ส าหรับเวลาที่จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย เช่น 
  1)  การประกันชีวิต จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมต้นเอาประกันชีวิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2)  การประกันภัยทางทะเล จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดวินาศภัยข้ึน 
  3) การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียทั้งในเวลาที่เร่ิมต้นเอาประกันภัยและในเวลา 
ที่เกิดวินาศภัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น 
 ส าหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะมีสิทธิเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยต่อไว้  
 5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง  
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง) สัญญาประกันภัยขึ้นอยู่
กับหลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายในสัญญาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญและหลีกเลี่ยงการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่างๆ ให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบอย่างเต็มที่
และในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ แผนธุรกิจ มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย การ
ปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงใน
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ทราบ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นปกติวิสัยซึ่งเก่ียวข้องกับภัยที่จะเอาประกันภัยต่อนั้น  
 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปภายหลัง  
จากที่สัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบในกรณีที่มีวินาศภัย 
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะประเมินว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อนั้น
เพียงไร 

5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่า ในการประกันภัยต่อนั้น 
ความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อถูกจ ากัดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท าไว้กับผู้เอา
ประกันภัย แต่จะต้องไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะ
เรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหม-
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือจะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ไม่สามารถจะน ามาเรียกเก็บจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้อีก เพราะได้รวมอยู่ในค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจากบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทส ารวจความเสียหายจากภายนอก  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจาก
ภายนอกในการต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี ฯลฯ นั้นสามารถจะเรียกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
ได้ตามสัดส่วนที่มีการเอาประกันภัยต่อไว้ 
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5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมากกว่า 1 
รายขึ้นไป เมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม บริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายจะ
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่แต่ละบริษัทได้ตกลงรับประกันภัยต่อไว้ตั้งแต่ต้น 
  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะเกิดมีขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  มีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อร่วมรับประกันภัยต่อมากกว่า 1 บริษัทขึ้นไป 
2)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองส่วนได้เสียของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเดียวกัน 
4)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องเก่ียวข้องกับสิ่งที่เอาประกันภัยเดียวกัน  
5)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดวินาศภัย  

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทุกรายรวมกันเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

ในกรณีที่เกิดวินาศภัยซึ่งมีค่าเสียหายเป็นจ านวนมาก แม้ว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าสินไหมที่ได้เรียกจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตามสัดส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ 
ไม่สามารถจะอ้างเป็นเหตุผลในการประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

5.5  หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด) เป็นหลักซึ่งก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่รับประกันภัยไว้ตามสัญญา
ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย และต้องไม่เป็นภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยต่อ 
 ก่อนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่า วินาศภัยที่บริษัทจะเรียกร้องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั้นอยู่ในขอบเขตการคุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) แก่ผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้คืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีการเจรจาเพิ่ม
เงื่อนไขพิเศษบางอย่างว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ไม่เกินวงเงินหนึ่งไว้ในสัญญาประกันภัย
ต่ออย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น  
 5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา  
 หลักกฎหมายหนึ่งที่มีความส าคัญซึ่งท าให้สัญญาประกันภัยต่อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยที่มีอยู่เดิม ก็คือ 
หลักความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งก าหนดว่า สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาซึ่ งไม่สามารถจะมอบสิทธิหรือความรับผิด
แก่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าในสัญญานั้นได้ กล่าวคือ สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 
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  2)  การประกันภัยทางทะเล จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดวินาศภัยข้ึน 
  3) การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียทั้งในเวลาที่เร่ิมต้นเอาประกันภัยและในเวลา 
ที่เกิดวินาศภัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น 
 ส าหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะมีสิทธิเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยต่อไว้  
 5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง  
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง) สัญญาประกันภัยขึ้นอยู่
กับหลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายในสัญญาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญและหลีกเลี่ยงการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่างๆ ให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบอย่างเต็มที่
และในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ แผนธุรกิจ มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย การ
ปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงใน
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ทราบ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นปกติวิสัยซึ่งเก่ียวข้องกับภัยที่จะเอาประกันภัยต่อนั้น  
 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปภายหลัง  
จากที่สัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบในกรณีที่มีวินาศภัย 
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะประเมินว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อนั้น
เพียงไร 

5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่า ในการประกันภัยต่อนั้น 
ความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อถูกจ ากัดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท าไว้กับผู้เอา
ประกันภัย แต่จะต้องไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะ
เรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหม-
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือจะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ไม่สามารถจะน ามาเรียกเก็บจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้อีก เพราะได้รวมอยู่ในค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจากบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทส ารวจความเสียหายจากภายนอก  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจาก
ภายนอกในการต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี ฯลฯ นั้นสามารถจะเรียกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
ได้ตามสัดส่วนที่มีการเอาประกันภัยต่อไว้ 
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5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมากกว่า 1 
รายขึ้นไป เมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม บริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายจะ
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่แต่ละบริษัทได้ตกลงรับประกันภัยต่อไว้ตั้งแต่ต้น 
  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะเกิดมีขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  มีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อร่วมรับประกันภัยต่อมากกว่า 1 บริษัทขึ้นไป 
2)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองส่วนได้เสียของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเดียวกัน 
4)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องเก่ียวข้องกับสิ่งที่เอาประกันภัยเดียวกัน  
5)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดวินาศภัย  

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทุกรายรวมกันเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

ในกรณีที่เกิดวินาศภัยซึ่งมีค่าเสียหายเป็นจ านวนมาก แม้ว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าสินไหมที่ได้เรียกจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตามสัดส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ 
ไม่สามารถจะอ้างเป็นเหตุผลในการประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

5.5  หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด) เป็นหลักซึ่งก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่รับประกันภัยไว้ตามสัญญา
ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย และต้องไม่เป็นภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยต่อ 
 ก่อนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่า วินาศภัยที่บริษัทจะเรียกร้องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั้นอยู่ในขอบเขตการคุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) แก่ผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้คืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีการเจรจาเพิ่ม
เงื่อนไขพิเศษบางอย่างว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ไม่เกินวงเงินหนึ่งไว้ในสัญญาประกันภัย
ต่ออย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น  
 5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา  
 หลักกฎหมายหนึ่งที่มีความส าคัญซึ่งท าให้สัญญาประกันภัยต่อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยที่มีอยู่เดิม ก็คือ 
หลักความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งก าหนดว่า สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาซึ่ งไม่สามารถจะมอบสิทธิหรือความรับผิด
แก่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าในสัญญานั้นได้ กล่าวคือ สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 
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 ตัวอย่างที่ 5.1 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยที่มีกับผู้รับประกันภัย แต่ไม่ได้รับการชดใช้เนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ล้มละลายจึงไม่สามารถจะชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ได้ ต่อมา ผู้เอาประกันภัยได้สืบทราบว่า ผู้รับประกันภัยรายนั้นได้เอา
ประกันภัยต่อ 90% ของภัยนั้นไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยมีความรู้สึกว่า เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นได้เอาประกันภัยต่อถึง 90% ไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จึงพยายามที่จะด าเนินการทางกฎหมาย
เพื่อจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 90% ในส่วนที่เขาควรจะได้รับคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ตามหลักกฎหมายที่
ได้อธิบายข้างต้น ผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ได้เพราะผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ 
 หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตกเป็นผู้ล้มละลาย บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะช าระหนี้สินให้แก่ผู้ช าระบัญชี
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องขอเข้าร่วมรับช าระหนี้ในลักษณะเฉลี่ยร่วมกับเจ้าหนี้ราย
อ่ืนๆ ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  
 ในทางกลับกัน หากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อล้มละลาย บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ยังต้องช าระค่าสินไหม
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจ านวน แล้วค่อยไปขอรับช าระหนี้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนนั้นในลักษณะเฉลี่ยหนี้ร่วมกับ
เจ้าหนี้รายอ่ืนๆ ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
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เรื่องที่ 5.2  
การเอาประกันภัยต่อ 
   
  
 ในการเอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรต้องทราบ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ 2) บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 4) ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการ
คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 
1. วิธีการเอาประกันภัยต่อ 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 
1.1  ติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

1.2  ติดต่อผ่านคนกลาง วิธีนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยผ่าน 
คนกลางที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ภายในประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ ( International 
Reinsurance Broker) 

 

 
 

ภาพที่ 5.7 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผ่านคนกลาง 
 

 บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะท างานให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  เสาะหาบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 
(Reinsureance Broker) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

��2_edit NT_312page.indd   242 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 ตัวอย่างที่ 5.1 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยที่มีกับผู้รับประกันภัย แต่ไม่ได้รับการชดใช้เนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ล้มละลายจึงไม่สามารถจะชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ได้ ต่อมา ผู้เอาประกันภัยได้สืบทราบว่า ผู้รับประกันภัยรายนั้นได้เอา
ประกันภัยต่อ 90% ของภัยนั้นไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยมีความรู้สึกว่า เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นได้เอาประกันภัยต่อถึง 90% ไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จึงพยายามที่จะด าเนินการทางกฎหมาย
เพื่อจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 90% ในส่วนที่เขาควรจะได้รับคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ตามหลักกฎหมายที่
ได้อธิบายข้างต้น ผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ได้เพราะผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ 
 หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตกเป็นผู้ล้มละลาย บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะช าระหนี้สินให้แก่ผู้ช าระบัญชี
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องขอเข้าร่วมรับช าระหนี้ในลักษณะเฉลี่ยร่วมกับเจ้าหนี้ราย
อ่ืนๆ ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  
 ในทางกลับกัน หากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อล้มละลาย บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ยังต้องช าระค่าสินไหม
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจ านวน แล้วค่อยไปขอรับช าระหนี้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนนั้นในลักษณะเฉลี่ยหนี้ร่วมกับ
เจ้าหนี้รายอ่ืนๆ ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
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เรื่องที่ 5.2  
การเอาประกันภัยต่อ 
   
  
 ในการเอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรต้องทราบ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ 2) บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 4) ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการ
คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 
1. วิธีการเอาประกันภัยต่อ 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 
1.1  ติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

1.2  ติดต่อผ่านคนกลาง วิธีนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยผ่าน 
คนกลางที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ภายในประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ ( International 
Reinsurance Broker) 

 

 
 

ภาพที่ 5.7 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผ่านคนกลาง 
 

 บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะท างานให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  เสาะหาบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 
(Reinsureance Broker) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 
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บริษัทรับประกันภัยต่อโดยเฉพาะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อขนาดใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในประเทศสหรัฐ -
อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์  
 
3. การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อของคนไทยเอง และบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมี ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน 
 3.1  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศมีหลาย
ประการ คือ 

1) มีความเข้าใจเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2) ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3) ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5) เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7) มีอ านาจต่อรองสูงกว่า 
8) ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาหรืออบรมทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9) เป็นกันชนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง

ระหว่างกัน 
 3.2  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจาณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็น
สาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศมีหลายประการคือ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London เป็นคนกลางในการติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 
 ในปัจจุบันนี้ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจาก
ต่างประเทศบางราย เช่น Aon Benfield, Marsh & McLennan, Jardine Lloyd Thompson ฯลฯ ซึ่งมีเครือข่าย
การด าเนินงานเกือบทั่วโลกได้มาตั้งส านักงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารชาวไทย ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เงื่อนไขของตลาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 
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2)  เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
3)  จัดเตรียมเนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบ เนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญา

ประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
4)  งานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีวินาศภัยขนาดใหญ่  

การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การเจรจาและการติดตามค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  
โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 

จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 
2. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเป็นบริษัทประกันภัย (Direct Insurance Company) ซึ่งมีแผนกหรือฝ่ายรับ
ประกันภัยต่อด้วย หรือเป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ (Professional Reinsurance Company) ซึ่งรับประกันภัยต่อ
ประเภทต่างๆ  
 ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เอาประกันภัย
ต่อไปยังบริษัทประกันภัย ข. จ ากัด จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ในขณะที่บริษัท
ประกันภัย ข. จ ากัด เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 5.8 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัย 
 

ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด 
เอาประกันภัยต่อไปยัง XYZ Reinsurance Company จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้ เอา
ประกันภัยต่อ ในขณะที่ XYZ Reinsurance Company เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 5.9 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัยต่อโดยเฉพาะ 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

บริษัทประกันภยั ข. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

XYZ Reinsurance Company 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

��2_edit NT_312page.indd   244 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-15 
 

บริษัทรับประกันภัยต่อโดยเฉพาะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อขนาดใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในประเทศสหรัฐ -
อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์  
 
3. การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อของคนไทยเอง และบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมี ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน 
 3.1  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศมีหลาย
ประการ คือ 

1) มีความเข้าใจเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2) ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3) ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5) เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7) มีอ านาจต่อรองสูงกว่า 
8) ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาหรืออบรมทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9) เป็นกันชนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง

ระหว่างกัน 
 3.2  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจาณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็น
สาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศมีหลายประการคือ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London เป็นคนกลางในการติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 
 ในปัจจุบันนี้ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจาก
ต่างประเทศบางราย เช่น Aon Benfield, Marsh & McLennan, Jardine Lloyd Thompson ฯลฯ ซึ่งมีเครือข่าย
การด าเนินงานเกือบทั่วโลกได้มาตั้งส านักงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารชาวไทย ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เงื่อนไขของตลาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2)  เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
3)  จัดเตรียมเนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบ เนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญา

ประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
4)  งานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีวินาศภัยขนาดใหญ่  

การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การเจรจาและการติดตามค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  
โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 

จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 
2. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเป็นบริษัทประกันภัย (Direct Insurance Company) ซึ่งมีแผนกหรือฝ่ายรับ
ประกันภัยต่อด้วย หรือเป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ (Professional Reinsurance Company) ซึ่งรับประกันภัยต่อ
ประเภทต่างๆ  
 ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เอาประกันภัย
ต่อไปยังบริษัทประกันภัย ข. จ ากัด จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ในขณะที่บริษัท
ประกันภัย ข. จ ากัด เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 5.8 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัย 
 

ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด 
เอาประกันภัยต่อไปยัง XYZ Reinsurance Company จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้ เอา
ประกันภัยต่อ ในขณะที่ XYZ Reinsurance Company เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 5.9 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัยต่อโดยเฉพาะ 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

บริษัทประกันภยั ข. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

XYZ Reinsurance Company 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 
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4. ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีดังต่อไปนี้ 

1) มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ 
2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ที่มีการเผยแพร่โดย
สถาบัน A.M. Best และ S & P เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งตามประกาศของ คปภ. ได้ก าหนด Credit Rating ขั้นต่ าของ
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ต่ ากว่า BBB 

3) ใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีนโยบายในการรับประกันภัยที่คล้ายคลึงกับของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
5) บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคนิคของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ 
6) สามารถให้ความรู้ทางเทคนิคและจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เป็นคร้ังคราว 
7) มีความชัดเจนในระบบบัญชีและเอกสาร 
8) สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อภายในระยะเวลาอันสมควร 
9) กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
 

5. ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อที่อยากจะติดต่อธุรกิจด้วย  
มีดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อเสียงและขนาดของบริษัทนั้นในธุรกิจประกันภัย เช่น เป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก 
2)  ประเภทของงานที่รับประกันภัย เช่น เป็นบริษัทที่เน้นหนักทางด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

หรือเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนระหว่างการรับประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยทั่วไปใกล้เคียงกัน 
3)  ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อเป็นแบบใด ซึ่งจะเก่ียวข้องกับเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อคาดว่าจะได้รับจากบริษัทนั้นในระยะยาว  
4)  ผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่านมามีก าไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร ซึ่งบางบริษัทอาจจะมีผล

ประกอบการที่มีก าไรต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะท่ีบางบริษัทอาจจะมีผลประกอบการที่ผันผวน เช่น มี
ก าไร 3-4 ปี และขาดทุน 2-3 ปีสลับกัน เป็นต้น 

5)  กลุ่มของเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มี ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนงานให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในระยะยาว 

6)  ทีมผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย การตลาด และการจัดการสินไหมทดแทน 
7)  นโยบายของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตลอดจนนโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเป็นอย่างไร 

บางบริษัทอาจจะอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทนั้นอาจจะผ่อนปรนนโยบายการพิจารณารับ
ประกันภัยของตนลง เพื่อจะได้งานเข้าบริษัทมากๆ ซึ่งจะท าให้เพิ่มความเสี่ยงของบริษัทนั้น 

8)  ฐานะการเงิน และประวัติการช าระเบี้ยประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นอย่างไร  
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เรื่องที่ 5.3  
ประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
 การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 

1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) 

 รายละเอียดของการประกันภัยต่อแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 
1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย  
 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีการประกันภัยต่อวิธีแรกที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการประกันภัยต่อตามสัญญา 

การประกันภัยต่อเฉพาะรายคือ การประกันภัยซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอรายละเอียดของภัย  
แต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันนี้จะติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
ส่วนใหญ่เพื่อความรวดเร็ว แต่ก็ยังมีการติดต่อทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือโทรศัพท์บ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
พิจารณารายละเอียดของภัยแต่ละรายที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วน และมีสิทธิ์ที่จะตกลงหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อ
ส าหรับภัยแต่ละรายได้ตามความเห็นและนโยบายของตน รวมทั้งจะรับประกันภัยต่อในวงเงินหรือสัดส่วนเท่าไรก็ได้ 
 1.1  เหตุผลของการเลือกใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
 ปัจจุบันนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมักใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายในกรณีต่อไปนี้ 

1)  เป็นภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทสามารถจะจัดสรรเข้าการประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) ที่มีอยู่ได้หมด 

2)  ภัยประเภทนั้นถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ 
3)  เป็นภัยบางอย่างซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก หรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งผู้รับประกันภัย

ไม่ประสงค์จะท าให้การประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ได้รับความกระทบกระเทือนมากในกรณีที่เกิดวินาศภัยขนาด
ใหญ่ขึ้น 

4)  เป็นภัยซึ่งจะต้องอาศัยความรู้หรือความช านาญพิเศษของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการพิจารณา
รับประกันภัย 

1.2  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
1.2.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อในพื้นที่หนึ่ง หรือในกลุ่มของผู้เอา
ประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือท างานอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งรับประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ก็อาจจะท าประกันภัยต่อ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4. ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีดังต่อไปนี้ 

1) มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ 
2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ที่มีการเผยแพร่โดย
สถาบัน A.M. Best และ S & P เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งตามประกาศของ คปภ. ได้ก าหนด Credit Rating ขั้นต่ าของ
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ต่ ากว่า BBB 

3) ใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีนโยบายในการรับประกันภัยที่คล้ายคลึงกับของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
5) บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคนิคของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ 
6) สามารถให้ความรู้ทางเทคนิคและจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เป็นคร้ังคราว 
7) มีความชัดเจนในระบบบัญชีและเอกสาร 
8) สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อภายในระยะเวลาอันสมควร 
9) กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
 

5. ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อที่อยากจะติดต่อธุรกิจด้วย  
มีดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อเสียงและขนาดของบริษัทนั้นในธุรกิจประกันภัย เช่น เป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก 
2)  ประเภทของงานที่รับประกันภัย เช่น เป็นบริษัทที่เน้นหนักทางด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

หรือเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนระหว่างการรับประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยทั่วไปใกล้เคียงกัน 
3)  ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อเป็นแบบใด ซึ่งจะเก่ียวข้องกับเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อคาดว่าจะได้รับจากบริษัทนั้นในระยะยาว  
4)  ผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่านมามีก าไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร ซึ่งบางบริษัทอาจจะมีผล

ประกอบการท่ีมีก าไรต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะที่บางบริษัทอาจจะมีผลประกอบการที่ผันผวน เช่น มี
ก าไร 3-4 ปี และขาดทุน 2-3 ปีสลับกัน เป็นต้น 

5)  กลุ่มของเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มี ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนงานให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในระยะยาว 

6)  ทีมผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย การตลาด และการจัดการสินไหมทดแทน 
7)  นโยบายของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตลอดจนนโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเป็นอย่างไร 

บางบริษัทอาจจะอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทนั้นอาจจะผ่อนปรนนโยบายการพิจารณารับ
ประกันภัยของตนลง เพื่อจะได้งานเข้าบริษัทมากๆ ซึ่งจะท าให้เพิ่มความเสี่ยงของบริษัทนั้น 

8)  ฐานะการเงิน และประวัติการช าระเบี้ยประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นอย่างไร  
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เรื่องที่ 5.3  
ประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
 การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 

1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) 

 รายละเอียดของการประกันภัยต่อแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 
1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย  
 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีการประกันภัยต่อวิธีแรกที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการประกันภัยต่อตามสัญญา 

การประกันภัยต่อเฉพาะรายคือ การประกันภัยซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอรายละเอียดของภัย  
แต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันนี้จะติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
ส่วนใหญ่เพื่อความรวดเร็ว แต่ก็ยังมีการติดต่อทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือโทรศัพท์บ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
พิจารณารายละเอียดของภัยแต่ละรายที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วน และมีสิทธิ์ที่จะตกลงหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อ
ส าหรับภัยแต่ละรายได้ตามความเห็นและนโยบายของตน รวมทั้งจะรับประกันภัยต่อในวงเงินหรือสัดส่วนเท่าไรก็ได้ 
 1.1  เหตุผลของการเลือกใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
 ปัจจุบันนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมักใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายในกรณีต่อไปนี้ 

1)  เป็นภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทสามารถจะจัดสรรเข้าการประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) ที่มีอยู่ได้หมด 

2)  ภัยประเภทนั้นถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ 
3)  เป็นภัยบางอย่างซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก หรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งผู้รับประกันภัย

ไม่ประสงค์จะท าให้การประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ได้รับความกระทบกระเทือนมากในกรณีที่เกิดวินาศภัยขนาด
ใหญ่ขึ้น 

4)  เป็นภัยซึ่งจะต้องอาศัยความรู้หรือความช านาญพิเศษของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการพิจารณา
รับประกันภัย 

1.2  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
1.2.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อในพื้นที่หนึ่ง หรือในกลุ่มของผู้เอา
ประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือท างานอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งรับประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ก็อาจจะท าประกันภัยต่อ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   247 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

5-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะ  
ในเที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะท าให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ในท านองเดียวกัน บริษัท
ที่รับประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อาจจะพบว่ามีสินค้าของผู้เอาประกันภัยหลายรายที่ขนส่งไปในเรือ  
ล าเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าความเสียหายเกินขีดความสามารถที่บริษัทจะชดใช้ได้หากเกิดพายุและท าให้เรือล านั้น
อับปางในทะเล บริษัทก็สามารถจะลดความเสี่ยงลงโดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายออกไปบางส่วน 

2)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยบางประเภทซึ่ง
การประกันภัยต่อตามสัญญาไม่รับหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี
มีความประสงค์ที่จะขอเอาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับทรัพย์สินในโรงงานนี้ แต่เนื่องจากการประกันภัยต่อ
ตามสัญญาโดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทประกันภัยแห่งนี้ประสงค์จะรับประกันภัยรายนี้ ก็ต้องหา
ทางออก โดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยประเภทนี้ 

3)  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในการประกันภัยต่อตามสัญญา การท าประกันภัยต่อเฉพาะรายจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถรับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

4)  ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยรายใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะให้ 
บริการทางเทคนิคต่างๆ ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การส ารวจภัย การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการจัดการสินไหมทดแทน 

5)  ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่มีความสมดุลและไม่ผัน
ผวนมากนัก 
  1.2.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยที่เสนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน และยิ่ง
จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมากข้ึนในกรณีที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันภายในก าหนดเวลา
ซึ่งจะต้องมีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายมากพอ  

2)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภัยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป 

3)  ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจาก
การประกันภัยต่อเฉพาะรายมักจะต่ ากว่าค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่ได้รับจากการประกันภัยต่อตามสัญญาเนื่องจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายสูงกว่า  

4)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญของการประกันภัยต่อ เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเพิ่มหรือลดจ านวน
เงนิเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยง การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น 

5)  ต้องเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งบางครั้งข้อมูล
อาจจะรั่วไหลไปยังบริษัทคู่แข่งได้ 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-19 
 

1.3  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
1.3.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  สามารถพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายตามคุณภาพของงานที่เสนอมาได้ 
2)  ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ส าหรับภัยที่รับประกันภัยต่อ 
3)  มีโอกาสในการเจรจาหรือก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าบ าเหน็จ

ประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ 
4)  สามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยที่จะรับประกันภัยได้ 

  1.3.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง 
2)  ผลการรับประกันภัยมักไม่มีความสมดุลย์ระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้รับกับจ านวนเงินเอา

ประกันภัยต่อที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่บริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากได้เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากนักถ้าหากมีวินาศภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้น
สัก 2-3 รายในปีนั้น 

3)  มีโอกาสที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเลือกเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยที่มีประสบ-
การณ์ไม่ค่อยดี ซึ่งท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้ถ้าหากไม่ได้ท าการพิจารณารับประกันภัยต่อ
อย่างระมัดระวังก่อนตกลงรับประกันภัยนั้น 
 ด้วยเหตุที่มีความไม่แน่นอนในการที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตอบตกลงรับประกันภัยต่อเฉพาะรายที่เสนอ
ไปหรือไม่ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เช่น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อทุกครั้ง และจะต้องท าใบค าขอเอาประกันภัยต่อ และกรมธรรม์ประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการท างานจึงน าไปสู่การพัฒนาเป็นการประกันภัยต่อตามสัญญาขึ้น 
 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา  
 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสะดวก และ
สามารถลดปริมาณงานในการจัดการลงไปได้มาก โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะมีการ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณอั์กษรล่วงหน้า ซึ่งจะระบุเงื่อนไข ขอบเขต 
ข้อยกเว้น และวงเงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่างๆ ที่ระบุไว้อย่าง
กว้างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อนั้น ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะมีการท าสัญญาประกันภัยต่อ
แยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อการประกันอัคคีภัย สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยรถยนต์  
เป็นต้น 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะ  
ในเที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะท าให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ในท านองเดียวกัน บริษัท
ที่รับประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อาจจะพบว่ามีสินค้าของผู้เอาประกันภัยหลายรายที่ขนส่งไปในเรือ  
ล าเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าความเสียหายเกินขีดความสามารถที่บริษัทจะชดใช้ได้หากเกิดพายุและท าให้เรือล านั้น
อับปางในทะเล บริษัทก็สามารถจะลดความเสี่ยงลงโดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายออกไปบางส่วน 

2)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยบางประเภทซึ่ง
การประกันภัยต่อตามสัญญาไม่รับหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี
มีความประสงค์ที่จะขอเอาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับทรัพย์สินในโรงงานนี้ แต่เนื่องจากการประกันภัยต่อ
ตามสัญญาโดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทประกันภัยแห่งนี้ประสงค์จะรับประกันภัยรายนี้ ก็ต้องหา
ทางออก โดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยประเภทนี้ 

3)  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในการประกันภัยต่อตามสัญญา การท าประกันภัยต่อเฉพาะรายจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถรับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

4)  ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยรายใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะให้ 
บริการทางเทคนิคต่างๆ ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การส ารวจภัย การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการจัดการสินไหมทดแทน 

5)  ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่มีความสมดุลและไม่ผัน
ผวนมากนัก 
  1.2.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยที่เสนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน และยิ่ง
จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมากข้ึนในกรณีที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันภายในก าหนดเวลา
ซึ่งจะต้องมีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายมากพอ  

2)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภัยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป 

3)  ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจาก
การประกันภัยต่อเฉพาะรายมักจะต่ ากว่าค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่ได้รับจากการประกันภัยต่อตามสัญญาเนื่องจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายสูงกว่า  

4)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญของการประกันภัยต่อ เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเพิ่มหรือลดจ านวน
เงนิเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยง การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น 

5)  ต้องเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งบางครั้งข้อมูล
อาจจะรั่วไหลไปยังบริษัทคู่แข่งได้ 
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1.3  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
1.3.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  สามารถพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายตามคุณภาพของงานที่เสนอมาได้ 
2)  ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ส าหรับภัยที่รับประกันภัยต่อ 
3)  มีโอกาสในการเจรจาหรือก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าบ าเหน็จ

ประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ 
4)  สามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยที่จะรับประกันภัยได้ 

  1.3.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง 
2)  ผลการรับประกันภัยมักไม่มีความสมดุลย์ระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้รับกับจ านวนเงินเอา

ประกันภัยต่อที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่บริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากได้เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากนักถ้าหากมีวินาศภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้น
สัก 2-3 รายในปีนั้น 

3)  มีโอกาสที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเลือกเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยที่มีประสบ-
การณ์ไม่ค่อยดี ซึ่งท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้ถ้าหากไม่ได้ท าการพิจารณารับประกันภัยต่อ
อย่างระมัดระวังก่อนตกลงรับประกันภัยนั้น 
 ด้วยเหตุที่มีความไม่แน่นอนในการที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตอบตกลงรับประกันภัยต่อเฉพาะรายที่เสนอ
ไปหรือไม่ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เช่น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อทุกครั้ง และจะต้องท าใบค าขอเอาประกันภัยต่อ และกรมธรรม์ประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการท างานจึงน าไปสู่การพัฒนาเป็นการประกันภัยต่อตามสัญญาขึ้น 
 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา  
 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสะดวก และ
สามารถลดปริมาณงานในการจัดการลงไปได้มาก โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะมีการ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณอั์กษรล่วงหน้า ซึ่งจะระบุเงื่อนไข ขอบเขต 
ข้อยกเว้น และวงเงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่างๆ ที่ระบุไว้อย่าง
กว้างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อนั้น ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะมีการท าสัญญาประกันภัยต่อ
แยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อการประกันอัคคีภัย สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยรถยนต์  
เป็นต้น 
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 2.1  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
2.1.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความแน่นอนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับภัยต่างๆ ที่
อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้น 

2)  ลดขั้นตอนการท างานและการจัดการในการท าประกันภัยต่อให้มีน้อยกว่าการประกันภัยต่อ
เฉพาะรายเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดการประกันภัยต่อหลายๆ รายได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

3)  บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องเสียเวลาท าการพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นอีก จึงท าให้ไม่เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลาส าหรับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อที่จะต้องรอให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยอีก 

4)  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งนี้
เพราะสัญญาประกันภัยต่อที่ท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครองต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น 
90 วัน เป็นต้น 

2.1.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  ขอบเขตของสัญญา เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับงานต่างๆ ที่ถูกจัดสรร

เข้าไปในสัญญาถ้าหากอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจึงมีข้อจ ากัดหรือ
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญา โดยเฉพาะภัยที่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อควรจะเจรจากับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่จะตกลงท าสัญญาต่อกัน หากเป็นภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องหาทางเอาประกันภัยต่อในรูปของการประกันภัยต่อเฉพาะราย 

2)  ข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่แน่นอนส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นสาระส าคัญของ
สัญญาในระหว่างปีนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน ซึ่งบางครั้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีนั้น 

3) ในการประกันภัยต่อตามสัญญาบางประเภท ก าหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจัดสรร
ภัยทุกรายเป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสียเบี้ย
ประกันภัยต่อจ านวนมากซึ่งเป็นงานรายย่อยที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างต่ าซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยแต่ละรายในระดับที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ 

2.2 รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 
ในการประกันภัยต่อตามสัญญานี้ สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) 
2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance) 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่งเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 5.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

  
 
 

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่งเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 5.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

  
 
 

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 2.1  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
2.1.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความแน่นอนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับภัยต่างๆ ที่
อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้น 

2)  ลดขั้นตอนการท างานและการจัดการในการท าประกันภัยต่อให้มีน้อยกว่าการประกันภัยต่อ
เฉพาะรายเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดการประกันภัยต่อหลายๆ รายได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

3)  บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องเสียเวลาท าการพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นอีก จึงท าให้ไม่เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลาส าหรับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อที่จะต้องรอให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยอีก 

4)  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งนี้
เพราะสัญญาประกันภัยต่อที่ท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครองต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น 
90 วัน เป็นต้น 

2.1.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  ขอบเขตของสัญญา เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับงานต่างๆ ที่ถูกจัดสรร

เข้าไปในสัญญาถ้าหากอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจึงมีข้อจ ากัดหรือ
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญา โดยเฉพาะภัยที่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อควรจะเจรจากับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่จะตกลงท าสัญญาต่อกัน หากเป็นภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องหาทางเอาประกันภัยต่อในรูปของการประกันภัยต่อเฉพาะราย 

2)  ข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่แน่นอนส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นสาระส าคัญของ
สัญญาในระหว่างปีนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน ซึ่งบางครั้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีนั้น 

3) ในการประกันภัยต่อตามสัญญาบางประเภท ก าหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจัดสรร
ภัยทุกรายเป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสียเบี้ย
ประกันภัยต่อจ านวนมากซึ่งเป็นงานรายย่อยที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างต่ าซึ่งมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยแต่ละรายในระดับที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ 

2.2 รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 
ในการประกันภัยต่อตามสัญญานี้ สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) 
2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance) 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่งเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 5.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

  
 
 

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่งเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 5.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

  
 
 

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

ส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ

รับเสี่่ยงภัยไว้เอง 25%

ส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ

รับเสี่่ยงภัยไว้เอง 75%
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ภาพที่ 5.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของงาน
ที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 5.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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ภาพที่ 5.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของงาน
ที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 5.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมี
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่นในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่ง
มีจุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมี
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่นในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่ง
มีจุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 5.1 ข้อแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกนัภัยต่อ 
      ตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้รับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ 
   โดยสะดวก 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผลการด าเนินงานของ 
   บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อไม่ให้มีความผันผวนผิดปกติ 
   ในกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก 

2. ขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับความคุ้มครองของการ 
   ประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

2. ขอบเขตความคุ้มครองอาจแตกต่างจากความ 
   คุ้มครองของการประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

3. ไม่จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถเรียกร้อง 
   ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 

3. จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถ 
   เรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 
   ในรูปของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม 
   (Aggregate Limit) หรือจ านวนครั้งท่ีสามารถ 
   จะท าให้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
   ผู้รับประกันภัยต่อกลับไปเต็มวงเงินเดิม 
   (Reinstatement) ได้ 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ 
   ประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็น 
   หลักโดยจะมีการแบ่งเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสียหาย (Loss  
   Sharing) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจาก 
   จ านวนค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก โดยบริษัทผู้เอา 
   ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบภายในวงเงินท่ีก าหนด 
   ไว้ก่อน หากมีค่าเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัท 
   ผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเองแล้ว บริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม- 
   ทดแทนส่วนท่ีเกินจากนั้น 

5. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องยอมรับตามสัญญา 

5. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ย 
   ประกันภัยต่อ 

6. มักมีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ 6. โดยปกติจะไม่มีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ เว้นแต่เป็น 
   กรณีที่ติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อเป็นราย 
   ไตรมาสให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลังจากท่ีความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับไปแล้ว 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
   ต่อทั้งหมดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่ความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตามแต่ 
   จะตกลงกัน 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-27 
 

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่ายออกไปมัก 
   สูงกว่าสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่าย 
   ออกไปมักต่ ากว่าสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครอง 
   ต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่ 
   ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
   ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขในสัญญา 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักเป็นแบบปีต่อปี และ 
   จะต้องท าสัญญาใหม่ทุกป ี
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5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 5.1 ข้อแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกนัภัยต่อ 
      ตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้รับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ 
   โดยสะดวก 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผลการด าเนินงานของ 
   บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อไม่ให้มีความผันผวนผิดปกติ 
   ในกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก 

2. ขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับความคุ้มครองของการ 
   ประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

2. ขอบเขตความคุ้มครองอาจแตกต่างจากความ 
   คุ้มครองของการประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

3. ไม่จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถเรียกร้อง 
   ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 

3. จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถ 
   เรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 
   ในรูปของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม 
   (Aggregate Limit) หรือจ านวนครั้งท่ีสามารถ 
   จะท าให้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
   ผู้รับประกันภัยต่อกลับไปเต็มวงเงินเดิม 
   (Reinstatement) ได้ 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ 
   ประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็น 
   หลักโดยจะมีการแบ่งเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสียหาย (Loss  
   Sharing) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจาก 
   จ านวนค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก โดยบริษัทผู้เอา 
   ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบภายในวงเงินท่ีก าหนด 
   ไว้ก่อน หากมีค่าเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัท 
   ผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเองแล้ว บริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม- 
   ทดแทนส่วนท่ีเกินจากนั้น 

5. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องยอมรับตามสัญญา 

5. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ย 
   ประกันภัยต่อ 

6. มักมีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ 6. โดยปกติจะไม่มีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ เว้นแต่เป็น 
   กรณีที่ติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อเป็นราย 
   ไตรมาสให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลังจากท่ีความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับไปแล้ว 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
   ต่อทั้งหมดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่ความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตามแต่ 
   จะตกลงกัน 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     5-27 
 

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่ายออกไปมัก 
   สูงกว่าสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่าย 
   ออกไปมักต่ ากว่าสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครอง 
   ต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่ 
   ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
   ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเง่ือนไขในสัญญา 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักเป็นแบบปีต่อปี และ 
   จะต้องท าสัญญาใหม่ทุกป ี
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บทท่ี 6 การบริหารความเสี่ยงภัย                 นว. 2 
              (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

6.1   แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
6.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.3   ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.4   ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.5   ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวคิด  

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้งทาง
ลบและทางบวก จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด 
การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซึ่งมีกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งความ
เสี่ยงแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป 

3. ความเสี่ยงส่วนบุคคลมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านการผิดนัด
ช าระหนี้ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านการว่างงาน ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว การ
บริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลอาจกระท าได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2) ลดความ
เสี่ยง 3) ยอมรับความเสี่ยง และ 4) การโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือบริษัทประกันภัย 

4. ความเสี่ยงภาคธุรกิจมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความรับผิด
ตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) 

5.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 
 

 

 การบริหารความเส่ียงภยั     6-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายความเสี่ยงภาคธุรกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจได้ 
5.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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บทท่ี 6 การบริหารความเสี่ยงภัย                 นว. 2 
              (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

6.1   แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
6.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.3   ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.4   ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
6.5   ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวคิด  

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้งทาง
ลบและทางบวก จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด 
การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซึ่งมีกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งความ
เสี่ยงแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป 

3. ความเสี่ยงส่วนบุคคลมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านการผิดนัด
ช าระหนี้ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านการว่างงาน ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว การ
บริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลอาจกระท าได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2) ลดความ
เสี่ยง 3) ยอมรับความเสี่ยง และ 4) การโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือบริษัทประกันภัย 

4. ความเสี่ยงภาคธุรกิจมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านความรับผิด
ตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) 

5.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายความเสี่ยงภาคธุรกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงภาคธุรกิจได้ 
5.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 6.1  
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวเป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (Loss) แก่
กิจการ 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. ประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 เนื่องจากการประกันวินาศภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ เกิดจากภัยต่างๆ และความ
เสี่ยงสามารถจ าแนกได้หลายประเภท บางประเภทก็เป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นนายหน้าประกันวินาศ
ภัยจึงควรต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 2.1  ประเภทของความเสี่ยง โดยทั่วไปนิยมจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริงและการเสี่ยงภัยเก็งก าไร 
  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงจ าเพาะ 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่
วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้และความเสี่ยงที่คงที่ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริง (Pure Risk) และการเสี่ยงภัยเก็งก าไร (Speculative Risk)  
  ความเสี่ยงภัยแท้จริง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้ามีภัยเกิดขึ้น หรือไม่เกิด
ความเสียหายถ้าไม่มีภัยเกิดขึ้น ตัวอย่าง ความเสี่ยงที่เกิดกับรถยนต์มีหลายประการ เช่น ขับรถไปชนรถคันอ่ืน รถยนต์
ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นรถยนต์จะได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น รถยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหาย และเจ้าของรถยนต์ก็ไม่เกิดการสูญเสียแต่อย่างใด หรอืกรณีของบ้านก็
จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นบ้านก็อาจ
ได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ้านก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้
ความเสี่ยงภัยแท้จริงยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1)  ความเสี่ยงที่เกิดแก่บุคคล (Personal Risk) เช่น ทุพพลภาพ ว่างงาน สุขภาพไม่ดี เป็นต้น 
   2)  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน (Property Risk) เช่น ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกโจรกรรม  
เป็นต้น ซึ่งยังแบ่งย่อยได้เป็นความเสียหายทางตรง และความเสียหายทางอ้อม เช่น โรงงานเกิดไฟไหม้หรือน้ าท่วม 
มูลค่าความเสียหายของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นความเสียหายโดยตรง ส่วนของก าไรหรือรายได้ 
ที่สูญเสียไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักระหว่างซ่อมแซมโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่จะถือเป็นความเสียหายทางอ้อม 
   3)  ความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลหรือธุรกิจต้องรับผิดเนื่องจากได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน เช่น การก่อสร้ างอาคารท าให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บหรือขับรถชนคนที่ก าลังเดินข้ามถนน ตีกอล์ฟโดนบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
  การเสี่ยงภัยเก็งก าไร หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนาจะเข้าไปเสี่ยงเพื่อหวังก าไรจากการกระท า
นั้น แต่ก็อาจไม่ได้ก าไรตามที่คาดหวังโดยอาจจะเสมอตัวหรือขาดทุนก็ได้ เช่น การลงทุนท าธุรกิจ การซื้อหุ้นสามัญ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ในการประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยความเสี่ยงประเภทนี้
เพราะการท าประกันภัยจะต้องไม่มุ่งเก็งก าไร 
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เรื่องที่ 6.1  
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าวเป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
ก่อให้เกิดโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (Loss) แก่
กิจการ 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. ประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 เนื่องจากการประกันวินาศภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ เกิดจากภัยต่างๆ และความ
เสี่ยงสามารถจ าแนกได้หลายประเภท บางประเภทก็เป็นความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นนายหน้าประกันวินาศ
ภัยจึงควรต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของความเสี่ยง ภัย และภาวะภัย 
 2.1  ประเภทของความเสี่ยง โดยทั่วไปนิยมจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริงและการเสี่ยงภัยเก็งก าไร 
  2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐานและความเสี่ยงจ าเพาะ 
  2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่
วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ 
  2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้และความเสี่ยงที่คงที่ 
  2.1.5  ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ 
 
  2.1.1  ความเสี่ยงภัยแท้จริง (Pure Risk) และการเสี่ยงภัยเก็งก าไร (Speculative Risk)  
  ความเสี่ยงภัยแท้จริง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้ามีภัยเกิดขึ้น หรือไม่เกิด
ความเสียหายถ้าไม่มีภัยเกิดขึ้น ตัวอย่าง ความเสี่ยงที่เกิดกับรถยนต์มีหลายประการ เช่น ขับรถไปชนรถคันอ่ืน รถยนต์
ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ าท่วม เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นรถยนต์จะได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น รถยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหาย และเจ้าของรถยนต์ก็ไม่เกิดการสูญเสียแต่อย่างใด หรอืกรณีของบ้านก็
จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นบ้านก็อาจ
ได้รับความเสียหาย แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ้านก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้
ความเสี่ยงภัยแท้จริงยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1)  ความเสี่ยงที่เกิดแก่บุคคล (Personal Risk) เช่น ทุพพลภาพ ว่างงาน สุขภาพไม่ดี เป็นต้น 
   2)  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน (Property Risk) เช่น ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกโจรกรรม  
เป็นต้น ซึ่งยังแบ่งย่อยได้เป็นความเสียหายทางตรง และความเสียหายทางอ้อม เช่น โรงงานเกิดไฟไหม้หรือน้ าท่วม 
มูลค่าความเสียหายของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นความเสียหายโดยตรง ส่วนของก าไรหรือรายได้ 
ที่สูญเสียไปเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักระหว่างซ่อมแซมโรงงานหรือสร้างโรงงานใหม่จะถือเป็นความเสียหายทางอ้อม 
   3)  ความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลหรือธุรกิจต้องรับผิดเนื่องจากได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน เช่น การก่อสร้ างอาคารท าให้ผู้ที่สัญจรผ่าน
บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บหรือขับรถชนคนที่ก าลังเดินข้ามถนน ตีกอล์ฟโดนบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
  การเสี่ยงภัยเก็งก าไร หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้เสี่ยงภัยมีเจตนาจะเข้าไปเสี่ยงเพื่อหวังก าไรจากการกระท า
นั้น แต่ก็อาจไม่ได้ก าไรตามที่คาดหวังโดยอาจจะเสมอตัวหรือขาดทุนก็ได้ เช่น การลงทุนท าธุรกิจ การซื้อหุ้นสามัญ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การซื้อขายที่ดิน เป็นต้น ในการประกันภัยจะไม่พิจารณารับประกันภัยความเสี่ยงประเภทนี้
เพราะการท าประกันภัยจะต้องไม่มุ่งเก็งก าไร 
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2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐาน (Fundamental Risk) และความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk) 
ความเสี่ยงพื้นฐาน หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมและต่อกลุ่มคน

จ านวนมากโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดสงคราม ภาวะเงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐหรือสังคมโดยรวมในการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับความเสียหาย เช่น รัฐจ่ายเงินชดเชยหรือแจกข้าวของเคร่ืองใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

ความเสี่ยงจ าเพาะ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนในการควบคุมการเกิดภัยได้ เช่น การเกิดไฟไหม้
บ้าน การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น 

2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ (Financial Risk) และความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Non - financial Risk)  

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่
สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน รถยนต์ชนกัน เป็นต้น  

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่ไม่
สามารถประเมินค่าความเสียหายออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน ย่อมท าให้เจ้าของบ้านเสียใจถือเป็นความ
เสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการเสียชีวิต ย่อมท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อ
บุคคลในครอบครัวซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ในการประกันภัยจะไม่พิจารณาความเสี่ยงภัยประเภทนี้แต่
จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 

2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ (Dynamic Risk) และความเสี่ยงที่คงที่ (Static Risk)  
ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง

เศรษฐกิจและสังคมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
รสนิยมของผู้บริโภค ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้พ่อค้าหรือธุรกิจบางรายจ าหน่ายสินค้าได้ลดลงจน
ประสบภาวะขาดทุน เช่น ปัจจุบันคนอ่านหนังสือพิมพ์ลดลงเนื่องจากนิยมดูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์  
มือถือหรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น ท าให้พ่อค้าขายหนังสือพิมพ์ได้น้อยลง และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบประสบกับภาวะขาดทุน เป็นต้น 

ความเสี่ยงที่คงที่ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้เสมอ 

2.1.5 ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ (Insurable Risk) และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอา
ประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 

ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะเอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งลักษณะส าคัญของความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้มีดังนี้ 

1)  เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงจ าเพาะหรือมีผลกระทบต่อบุคคลบางคนหรือบาง
กลุ่มเท่านั้น 
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2)  ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัย
สามารถค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎจ านวนมาก (Law of Large Number) ตัวอย่างของ
หน่วยคล้ายคลึงที่บริษัทประกันภัยจัดไว้เป็นกลุ่มๆ โดยมักจะจัดสิ่งที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ เช่น การประกัน
อัคคีภัย จะแบ่งออกเป็นกลุ่มบ้านไม้ทั้งหลัง กลุ่มบ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้ กลุ่มบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง เป็นต้น หรือ
ในกรณีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีการแบ่งกลุ่มตามอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพที่
ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่มอาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น 

3)  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ 
ข้อก าหนดนี้มีไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด โดยจะชดใช้ให้
เฉพาะความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 

4)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอา
ประกันภัย ข้อก าหนดข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท าลายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมุ่งหวังเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

5)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ 
เป็นภัยที่สามารถท าความเสียหายแก่ส่วนรวมคิดเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาลเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับ
ประกันภัยไว้ได้ มหันตภัยดังกล่าวจึงเป็นภัยที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยได้ 

6)  ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องสามารถค านวณหรือประมาณได้ ข้อก าหนดนี้ก็เพื่อ
บริษัทประกันภัยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการรับประกันภัยได้ 

7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เนื่องจากถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวินาศภัยแต่อย่างใด ข้อก าหนดนี้จึงมีไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุที่เอาประกันภัยโดยเจตนาเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัย
ได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 

1)  ขาดตัวเลขทางสถิติต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพิจารณารับประกันภัย 
2)  ความเสี่ยงที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือศีลธรรม เช่น ไม่สามารถ

ขอเอาประกันภัยการกระท าทุจริตของตนเอง ไม่สามารถขอเอาประกันภัยค่าปรับเมื่อกระท าผิดกฎจราจร เป็นต้น 
3)  ความเสียหายที่เป็นมหันตภัย 
4)  การไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 

 2.2  ประเภทของภัย 
 ภัย (Perils) หมายถึง เหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งภัยเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 
  2.2.1  ภัยจากธรรมชาติ (Natural Perils) เป็นภัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย คลื่นสึนามิ ฯลฯ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.1.2  ความเสี่ยงพื้นฐาน (Fundamental Risk) และความเสี่ยงจ าเพาะ (Particular Risk) 
ความเสี่ยงพื้นฐาน หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมและต่อกลุ่มคน

จ านวนมากโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดสงคราม ภาวะเงินเฟ้อ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐหรือสังคมโดยรวมในการเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับความเสียหาย เช่น รัฐจ่ายเงินชดเชยหรือแจกข้าวของเคร่ืองใช้ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

ความเสี่ยงจ าเพาะ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนในการควบคุมการเกิดภัยได้ เช่น การเกิดไฟไหม้
บ้าน การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น 

2.1.3  ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ (Financial Risk) และความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (Non - financial Risk)  

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่
สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน รถยนต์ชนกัน เป็นต้น  

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่ไม่
สามารถประเมินค่าความเสียหายออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น ไฟไหม้บ้าน ย่อมท าให้เจ้าของบ้านเสียใจถือเป็นความ
เสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการเสียชีวิต ย่อมท าให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อ
บุคคลในครอบครัวซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ในการประกันภัยจะไม่พิจารณาความเสี่ยงภัยประเภทนี้แต่
จะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 

2.1.4  ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ (Dynamic Risk) และความเสี่ยงที่คงที่ (Static Risk)  
ความเสี่ยงที่ผันแปรได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาง

เศรษฐกิจและสังคมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
รสนิยมของผู้บริโภค ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้พ่อค้าหรือธุรกิจบางรายจ าหน่ายสินค้าได้ลดลงจน
ประสบภาวะขาดทุน เช่น ปัจจุบันคนอ่านหนังสือพิมพ์ลดลงเนื่องจากนิยมดูข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์  
มือถือหรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น ท าให้พ่อค้าขายหนังสือพิมพ์ได้น้อยลง และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบประสบกับภาวะขาดทุน เป็นต้น 

ความเสี่ยงที่คงที่ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัย
ประเภทนี้เสมอ 

2.1.5 ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ (Insurable Risk) และความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอา
ประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 

ความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะเอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งลักษณะส าคัญของความเสี่ยงที่สามารถเอาประกันภัยได้มีดังนี้ 

1)  เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงและเป็นความเสี่ยงจ าเพาะหรือมีผลกระทบต่อบุคคลบางคนหรือบาง
กลุ่มเท่านั้น 
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2)  ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัย
สามารถค านวณความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎจ านวนมาก (Law of Large Number) ตัวอย่างของ
หน่วยคล้ายคลึงที่บริษัทประกันภัยจัดไว้เป็นกลุ่มๆ โดยมักจะจัดสิ่งที่จะรับประกันภัยไว้เป็นกลุ่มๆ เช่น การประกัน
อัคคีภัย จะแบ่งออกเป็นกลุ่มบ้านไม้ทั้งหลัง กลุ่มบ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้ กลุ่มบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง เป็นต้น หรือ
ในกรณีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะมีการแบ่งกลุ่มตามอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพที่
ท างานอยู่ในส านักงาน กลุ่มอาชีพที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น 

3)  ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้ 
ข้อก าหนดนี้มีไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินเท่าใด โดยจะชดใช้ให้
เฉพาะความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้เท่านั้น 

4)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของผู้เอา
ประกันภัย ข้อก าหนดข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการท าลายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมุ่งหวังเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

5)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัย เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ 
เป็นภัยที่สามารถท าความเสียหายแก่ส่วนรวมคิดเป็นจ านวนเงินมากมายมหาศาลเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยจะรับ
ประกันภัยไว้ได้ มหันตภัยดังกล่าวจึงเป็นภัยที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัยได้ 

6)  ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องสามารถค านวณหรือประมาณได้ ข้อก าหนดนี้ก็เพื่อ
บริษัทประกันภัยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการรับประกันภัยได้ 

7)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เนื่องจากถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวินาศภัยแต่อย่างใด ข้อก าหนดนี้จึงมีไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุที่เอาประกันภัยโดยเจตนาเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับประกันภัย
ได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 

1)  ขาดตัวเลขทางสถิติต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพิจารณารับประกันภัย 
2)  ความเสี่ยงที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือศีลธรรม เช่น ไม่สามารถ

ขอเอาประกันภัยการกระท าทุจริตของตนเอง ไม่สามารถขอเอาประกันภัยค่าปรับเมื่อกระท าผิดกฎจราจร เป็นต้น 
3)  ความเสียหายที่เป็นมหันตภัย 
4)  การไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัย 

 2.2  ประเภทของภัย 
 ภัย (Perils) หมายถึง เหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งภัยเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 
  2.2.1  ภัยจากธรรมชาติ (Natural Perils) เป็นภัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย คลื่นสึนามิ ฯลฯ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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  2.2.2  ภัยจากการกระท าของมนุษย์ (Human Perils หรือ Man-made Perils) เช่น การก่อการร้าย 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง การทุจริต การจลาจล เป็นต้น 
  2.2.3  ภัยจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ภาวะเงินฝืด 
ภาวะเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฯลฯ 
 2.3  ประเภทของภาวะภัย 
 ภาวะภัยหรือเดิมรู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า สภาวะภัย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่อาจจะเพิ่มระดับความ
รุนแรงของความเสียหายให้มากข้ึน หรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากข้ึน โดยทั่วไปจะแบ่งภาวะภัยออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 
  2.3.1  ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพย์สินหรือ
วัตถุที่เพิ่มโอกาสหรือเอ้ือให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ภาวะภัยทางกายภาพสามารถพิจารณาได้จากปัจจัย 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งของทรัพย์สิน การใช้สถานที่ อาชีพ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บ้านที่
สร้างด้วยไม้มีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้งา่ยกว่าบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีต บ้านในชุมชนแออัดย่อมมีความเสี่ยงภัยจากการเกิด
ไฟไหม้มากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงหลังเดียว อาคารที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟต่างๆ มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดได้มากกว่า
อาคารส านักงาน อาชีพนักแข่งรถย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บมากกว่านักบัญชี เป็นต้น 
  2.3.2  ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
อันเนื่องมาจากการขาดศีลธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่สุจริตใจของผู้เอาประกันภัย มีการก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อหวังประโยชน์จากการประกันภัย เช่น ธุรกิจมีปัญหาขายสินค้าไม่ได้จึงลอบวางเพลิง
ทรัพย์สินเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย เป็นต้น 
  2.3.3  ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอันเนื่อง 
มาจากการขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย ประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ป้องกันอุบัติเหตุหรือดูแลรักษาทรัพย์สิน
เท่าที่ควรโดยถือว่าตนเองได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หากมีความเสียหายเกิดจากขึ้นกับทรัพย์สินก็จะได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย จึงขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย เช่น ขับรถด้วยความคึกคะนอง ประมาท 
โดยไม่สนใจว่าจะขับไปชนอะไรหรือไม่ ไม่ล็อครถให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถเพื่อแวะซื้อของ ไม่ดับธูปเทียนก่อนออก
จากบ้าน เป็นต้น 
 
3. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่ อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือกของ 
กลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยให้สามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่ควรจะต้องป้องกัน
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หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 6.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 
    
       
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

 การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 6.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 
    
       
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

 การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 

��2_edit NT_312page.indd   266 2/28/2563 BE   9:13 PM



 

6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

  2.2.2  ภัยจากการกระท าของมนุษย์ (Human Perils หรือ Man-made Perils) เช่น การก่อการร้าย 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง การทุจริต การจลาจล เป็นต้น 
  2.2.3  ภัยจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ภาวะเงินฝืด 
ภาวะเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ฯลฯ 
 2.3  ประเภทของภาวะภัย 
 ภาวะภัยหรือเดิมรู้จักและเรียกกันทั่วไปว่า สภาวะภัย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่อาจจะเพิ่มระดับความ
รุนแรงของความเสียหายให้มากข้ึน หรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากข้ึน โดยทั่วไปจะแบ่งภาวะภัยออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 
  2.3.1  ภาวะภัยทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพทางกายภาพของทรัพย์สินหรือ
วัตถุที่เพิ่มโอกาสหรือเอ้ือให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น ทั้งนี้ภาวะภัยทางกายภาพสามารถพิจารณาได้จากปัจจัย 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งของทรัพย์สิน การใช้สถานที่ อาชีพ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บ้านที่
สร้างด้วยไม้มีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้งา่ยกว่าบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีต บ้านในชุมชนแออัดย่อมมีความเสี่ยงภัยจากการเกิด
ไฟไหม้มากกว่าบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงหลังเดียว อาคารที่ใช้เก็บวัตถุไวไฟต่างๆ มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดได้มากกว่า
อาคารส านักงาน อาชีพนักแข่งรถย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บมากกว่านักบัญชี เป็นต้น 
  2.3.2  ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
อันเนื่องมาจากการขาดศีลธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่สุจริตใจของผู้เอาประกันภัย มีการก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อหวังประโยชน์จากการประกันภัย เช่น ธุรกิจมีปัญหาขายสินค้าไม่ได้จึงลอบวางเพลิง
ทรัพย์สินเพื่อหวังเงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอัคคีภัย เป็นต้น 
  2.3.3  ภาวะภัยทางอุปนิสัย (Morale Hazard) หมายถึง ภาวะที่ท าให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอันเนื่อง 
มาจากการขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย ประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ป้องกันอุบัติเหตุหรือดูแลรักษาทรัพย์สิน
เท่าที่ควรโดยถือว่าตนเองได้เอาประกันภัยไว้แล้ว หากมีความเสียหายเกิดจากขึ้นกับทรัพย์สินก็จะได้รับชดใช้
ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย จึงขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัย เช่น ขับรถด้วยความคึกคะนอง ประมาท 
โดยไม่สนใจว่าจะขับไปชนอะไรหรือไม่ ไม่ล็อครถให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถเพื่อแวะซื้อของ ไม่ดับธูปเทียนก่อนออก
จากบ้าน เป็นต้น 
 
3. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่ อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือกของ 
กลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยให้สามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่ควรจะต้องป้องกัน
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หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถฉกฉวยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความ
สูญเสีย) หรือความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 6.1 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 
    
       
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

 การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
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องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

 การบริหารความเสี่ยง 
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ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
 

 
 
 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

 

 การบริหารความเสี่ยง 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

ผลกระทบด้านลบ 
(ความสูญเสีย) 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk  
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น 
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 

 

 การบริหารความเส่ียงภยั     6-11 
 

 4.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินงาน (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.3  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขั้นตอนได้แก่ 
  4.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่างๆ 
ภายในองค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 4.3.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 

  4.3.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ท้ังภายใน และภายนอก
องค์กรที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นต่อไป 
  4.3.4  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือ
ต่ า โดยพิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่ารุนแรง
มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
และ 2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 6.2 ดังนี้ 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk  
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น 
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk  
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น 
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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 4.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินงาน (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่างๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.3  กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขั้นตอนได้แก่ 
  4.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่างๆ 
ภายในองค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 4.3.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 

  4.3.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ท้ังภายใน และภายนอก
องค์กรที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นต่อไป 
  4.3.4  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือ
ต่ า โดยพิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่ารุนแรง
มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น 
และ 2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 6.2 ดังนี้ 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk  
Management: ERM) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2547 นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า COSO ERM (โคโซ่ อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียก
สั้นๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสุดที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่างๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3) ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1)  ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2)  บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3)  ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

แนวคิดเดิม ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น 
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
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         ความเสี่ยงปานกลาง               ความเสี่ยงสูง 

           - ผลกระทบมาก    - ผลกระทบมาก 
        - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า               ความเสี่ยงปานกลาง 

    - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
        - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 6.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี ดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ จึง
หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยง
ต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 

 

 การบริหารความเส่ียงภยั     6-13 
 

   (1)  การป้องกันการเกิดความเสียหาย (Loss Prevention) โดยพยายามลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในภาวะปลอดภัยอยู่เสมอ เปลี่ยนสายไฟเก่า ติดตั้งสัญญาณกันขโมย 
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น 

   (2)  การควบคุมความเสียหาย (Loss Control) เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงขณะหรือภายหลังมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

   (3)  การแยกทรัพย์สิน (Loss Separation) เพื่อลดความเสียหายให้น้อยลงหากมีภัยเกิดขึ้น 
โดยการแยกเก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้คนละแห่ง เพื่อว่าเมื่อเกิดความเสียหายจะได้มีทรัพย์สินบางส่วนเหลืออยู่ เช่น 
เก็บสินค้าไว้หลายๆ โกดัง เป็นต้น 

  4)  การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การ
โอนภาระความเสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืนโดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ เป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมากโดยสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

   (1)  การโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่การประกันภัย (Non - insurance Transfer) ผู้รับ
โอนความเสี่ยงจะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัย เช่น การจ้างบริษัทอ่ืนมาท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง 
กรณีนี้หากมีความเสียหายใดเกิดข้ึนบริษัทที่รับจ้างท าความสะอาดต้องรับผิดชอบแทนเจ้าของอาคาร การท าสัญญาซื้อ
ขายสินค้าล่วงหน้ากรณีนี้ก็จะท าให้สามารถซื้อขายสินค้านั้นได้ในราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา เป็นต้น 

   (2)  การโอนความเสี่ยงโดยการท าประกันภัย ( Insurance Transfer) เป็นการโอนความ
เสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าสัญญาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 
  4.3.6 การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี ที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยง 
  4.3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสาร-
สนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
5. การก ากับดูแลความเสี่ยง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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         ความเสี่ยงปานกลาง               ความเสี่ยงสูง 

           - ผลกระทบมาก    - ผลกระทบมาก 
        - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า               ความเสี่ยงปานกลาง 

    - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
        - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 6.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี ดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ จึง
หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยง
ต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยง
ต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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   (1)  การป้องกันการเกิดความเสียหาย (Loss Prevention) โดยพยายามลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย เช่น ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในภาวะปลอดภัยอยู่เสมอ เปลี่ยนสายไฟเก่า ติดตั้งสัญญาณกันขโมย 
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น 

   (2)  การควบคุมความเสียหาย (Loss Control) เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงขณะหรือภายหลังมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

   (3)  การแยกทรัพย์สิน (Loss Separation) เพื่อลดความเสียหายให้น้อยลงหากมีภัยเกิดขึ้น 
โดยการแยกเก็บทรัพย์สินของมีค่าไว้คนละแห่ง เพื่อว่าเมื่อเกิดความเสียหายจะได้มีทรัพย์สินบางส่วนเหลืออยู่ เช่น 
เก็บสินค้าไว้หลายๆ โกดัง เป็นต้น 

  4)  การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การ
โอนภาระความเสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืนโดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ เป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมากโดยสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

   (1)  การโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่การประกันภัย (Non - insurance Transfer) ผู้รับ
โอนความเสี่ยงจะเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัย เช่น การจ้างบริษัทอ่ืนมาท าความสะอาดภายนอกอาคารสูง 
กรณีนี้หากมีความเสียหายใดเกิดข้ึนบริษัทที่รับจ้างท าความสะอาดต้องรับผิดชอบแทนเจ้าของอาคาร การท าสัญญาซื้อ
ขายสินค้าล่วงหน้ากรณีนี้ก็จะท าให้สามารถซื้อขายสินค้านั้นได้ในราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา เป็นต้น 

   (2)  การโอนความเสี่ยงโดยการท าประกันภัย ( Insurance Transfer) เป็นการโอนความ
เสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าสัญญาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 
  4.3.6 การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี ที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยง 
  4.3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสาร-
สนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
5. การก ากับดูแลความเสี่ยง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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         ความเสี่ยงปานกลาง               ความเสี่ยงสูง 

           - ผลกระทบมาก    - ผลกระทบมาก 
        - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
 
         ความเสี่ยงต่ า               ความเสี่ยงปานกลาง 

    - ผลกระทบน้อย             - ผลกระทบน้อย 
        - โอกาสเกิดน้อย             - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที่ 6.2 การประเมินความเสี่ยง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 4.3.5  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี ดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใดๆ ที่มีความ

เสี่ยง หรือพยายามขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้หมดสิ้นไป เช่น กลัวจะได้รับอันตรายหากต้องนั่งเรือไปเที่ยว
เกาะในช่วงฤดูมรสุม ก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเกาะในช่วงฤดูมรสุม กลัวจะขาดทุนหากน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ จึง
หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจโดยน าเงินไปฝากธนาคารแทน เป็นต้น 

  2)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยินยอมรับภาระความเสียหายไว้เอง 
โดยทั่วไปมักใช้วิธีนี้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยง
ต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเป็นความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การสูญหายของอุปกรณ์ส านักงาน ปากกา 
ดินสอ เป็นต้น 

  3)  การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้รุนแรงน้อยลงหรือลดทั้ง 2 อย่าง การลดความเสี่ยงสามารถท าได้ 3 วิธีดังนี้ 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Owner) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
  2) หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่ 2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เรื่องที่ 6.2  
ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นนายหน้าจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา  
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน หรือความเสียงด้านตลาด  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการแบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่างๆ ของผู้เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Owner) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
  2) หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่ 2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก ่
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เรื่องที่ 6.2  
ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นนายหน้าจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา  
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน หรือความเสียงด้านตลาด  
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 5.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการแบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่างๆ ของผู้เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการ
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ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไร
ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่าความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้
ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้
ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

2) การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายที่เกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไร  
ก็ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้าน 
ผลก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

3) การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สัญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 1)  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยไม่ช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2) บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ่ายค่าสินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 3)  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษนายหน้า ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วนในด้าน
การประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ 
โดยควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัท
รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) หรือความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัท
ได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้  
ตราสารทุน และอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุนมักจะมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความ
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เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  1)  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  2)  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ ทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สิน
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
อาจจะจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความสามารถไม่
เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัยธรรมชาติท าให้
ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่ เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไร
ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่าความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้
ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้
ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

2) การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายท่ีเกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไร  
ก็ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้าน 
ผลก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

3) การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สัญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 1)  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยไม่ช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2) บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ่ายค่าสินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 3)  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษนายหน้า ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วนในด้าน
การประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ 
โดยควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัท
รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) หรือความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัท
ได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้  
ตราสารทุน และอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุนมักจะมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความ
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เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  1)  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  2)  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ต่างๆ ทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สิน
หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
อาจจะจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอหรือมีความสามารถไม่
เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิดภัยธรรมชาติท าให้
ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่ เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 6.3  
ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยได้ด้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันภัยจึงควร
ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางที่จะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจจะ
ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความเสี่ยงไว้
เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 6.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเกี่ยวข้องกับความน่าจะ
เป็นที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งความ
เสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่า  
เงินสะสมที่มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกได้หลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 2.  ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  
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 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 6.  ความเสี่ยงด้านการว่างงาน 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว  
 ลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมีผลท าให้บุคคล
อาจต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกัน  เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การ 
หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ  หมั่นออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่าง
ทันท่วงที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเสี่ยง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ การท าประกันภัย  
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมด  
จากบริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ  สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดย 
การท าประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกัน
ชีวิตแบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชี วิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์
ฉบับเดียว 
 2. ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ (Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้ว
ไม่สามารถช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่ งอาจมีผลท าให้
บุคคล เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งก็คือ การท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หาก 
ผู้กู้ยืมเสียชีวิตระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมี
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกัน
สินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
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เรื่องที่ 6.3  
ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยได้ด้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันภัยจึงควร
ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางที่จะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจจะ
ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความเสี่ยงไว้
เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 6.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเกี่ยวข้องกับความน่าจะ
เป็นที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งความ
เสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่า  
เงินสะสมที่มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกได้หลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 2.  ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  
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 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน  
 6.  ความเสี่ยงด้านการว่างงาน 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว  
 ลักษณะของความเสี่ยงแต่ละประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมีผลท าให้บุคคล
อาจต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี้ 
  1)  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกัน  เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การ 
หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ  หมั่นออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่าง
ทันท่วงที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเสี่ยง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ การท าประกันภัย  
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมด  
จากบริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ  สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดย 
การท าประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกัน
ชีวิตแบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์
ฉบับเดียว 
 2. ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ (Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้ว
ไม่สามารถช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่ งอาจมีผลท าให้
บุคคล เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระหนี้ อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางท่ีส าคัญอย่าง
หนึ่งก็คือ การท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หาก 
ผู้กู้ยืมเสียชีวิตระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมี
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกัน
สินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น โดยบริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 3.  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
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  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมนิรภัย (Airbag) ซึ่งจะกางออกเมื่อรถมีการกระแทก ติดตั้งกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง 
ติดตั้งกล้องมองหลัง บ ารุงรักษาเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
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  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่ งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 6.  ความเสี่ยงด้านการว่างงาน (Unemployment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงาน โดยอาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการว่างงาน อาจท าได้ดังนี้ 
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้
จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล
อาจเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างรุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่ อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มี
ภาระหนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Longtivity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนาน
เกินไปซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะ
โดยปกติเมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสม
ทรัพย์สินเงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  
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  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเคร่ืองจักร เป็นต้น 
 4.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมนิรภัย (Airbag) ซึ่งจะกางออกเมื่อรถมีการกระแทก ติดต้ังกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง 
ติดตั้งกล้องมองหลัง บ ารุงรักษาเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
 5.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
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  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่ งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 6.  ความเสี่ยงด้านการว่างงาน (Unemployment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงาน โดยอาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการว่างงาน อาจท าได้ดังนี้ 
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้
จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 7.  ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล
อาจเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
อย่างรุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่ อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มี
ภาระหนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 8.  ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Longtivity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนาน
เกินไปซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะ
โดยปกติเมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสม
ทรัพย์สินเงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท าได้ใน
หลายลักษณะ เช่น หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โอนความเสี่ยง
ให้บุคคลอ่ืนหรือโอนให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความ
รุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นนายหน้าประกันภัยจึงควรเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อจะได้
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่างๆ มีความต้องการ
ท าประกันภัยมากข้ึน 
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เรื่องที่ 6.4  
ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
  
 โดยทั่วไปทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไรหรือมิได้แสวงหาก าไรล้วนต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนในการด าเนินงานหรือความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรซึ่งอาจมีผลท าให้องค์กร
เสียหายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรสนิยม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ความเสี่ยงยังอาจเกิดจากกระบวนการภายในที่ไม่เหมาะสมขององค์กรเอง เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
ทันสมัย ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริต ระบบงานไม่เหมาะสม เป็นต้น นายหน้าประกันภัย
ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงภาคธุรกิจด้วยเพื่อจะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจมีความต้องการท าประกันภัยมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ภาค
ธุรกิจ 
 ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จะให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงมากขึ้น ส าหรับกระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
ในเร่ืองที่ 6.1  
 ส าหรับความเสี่ยงภาคธุรกิจมีมากมายหลายประการ ในที่นี้ขอจ าแนกออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 2. ความเสี่ยงด้านความรับผิดทางกฎหมาย 
 3. ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 4. ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง 
 5. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 6. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
 7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 8. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ทั้งนี้ความเสี่ยงประเภทที่ 5-8 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
เร่ืองที่ 6.2 จึงขอให้ศึกษารายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องที่ 6.2 ข้างต้น ส าหรับในที่นี้จะขอกล่าวรายละเอียด
ความเสี่ยงประเภทที่ 1-4 เท่านั้น ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความครอบครองของธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคาร
ส านักงาน โรงงาน รถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สิน
ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆ ได้ เช่น การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย ระเบิด ฯลฯ 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท าได้ใน
หลายลักษณะ เช่น หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โอนความเสี่ยง
ให้บุคคลอ่ืนหรือโอนให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความ
รุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นนายหน้าประกันภัยจึงควรเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลเพื่อจะได้
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่างๆ มีความต้องการ
ท าประกันภัยมากข้ึน 
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เรื่องที่ 6.4  
ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  
  
 โดยทั่วไปทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไรหรือมิได้แสวงหาก าไรล้วนต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนในการด าเนินงานหรือความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรซึ่งอาจมีผลท าให้องค์กร
เสียหายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรสนิยม
ของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ความเสี่ยงยังอาจเกิดจากกระบวนการภายในที่ไม่เหมาะสมขององค์กรเอง เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
ทันสมัย ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริต ระบบงานไม่เหมาะสม เป็นต้น นายหน้าประกันภัย
ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงภาคธุรกิจด้วยเพื่อจะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความ
เสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจมีความต้องการท าประกันภัยมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ภาค
ธุรกิจ 
 ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จะให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากข้ึน ส าหรับกระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจมักนิยมใช้ตามวิธีการของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (COSO ERM) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
ในเร่ืองที่ 6.1  
 ส าหรับความเสี่ยงภาคธุรกิจมีมากมายหลายประการ ในที่นี้ขอจ าแนกออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 
 2. ความเสี่ยงด้านความรับผิดทางกฎหมาย 
 3. ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 4. ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง 
 5. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 6. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
 7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 8. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ทั้งนี้ความเสี่ยงประเภทที่ 5-8 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
เร่ืองที่ 6.2 จึงขอให้ศึกษารายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวในเรื่องที่ 6.2 ข้างต้น ส าหรับในที่นี้จะขอกล่าวรายละเอียด
ความเสี่ยงประเภทที่ 1-4 เท่านั้น ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความครอบครองของธุรกิจหรือทรัพย์สินที่ธุรกิจเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปธุรกิจมักจะมีทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคาร
ส านักงาน โรงงาน รถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สิน
ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆ ได้ เช่น การโจรกรรม อัคคีภัย อุทกภัย ระเบิด ฯลฯ 
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
  3)  ท าประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยส าหรับเงิน 
ประกันภัยเคร่ืองจักร 
 2. ความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต้อง
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างหรือพนักงานของธุรกิจท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน
เสียหาย ฯลฯ ความรับผิดของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ที่ส าคัญได้แก่ 
  1)  ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้อง
รับผิดต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดย
มีสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือผิดพลาดของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ใส่ส่วนผสมผิดชนิดหรือผิดสูตรท าให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
นั้นมีอาการแพ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
  2)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability) ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ได้รับใบอนุญาต เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก ฯลฯ หากท าให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น สถาปนิกออกแบบอาคารแห่ง
หนึ่งผิดพลาด ท าให้อาคารแห่งนั้นพังทลายลงมา กรณีนี้สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  3)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบการ (Operation Liability) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตอกเสาเข็มท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงร้าวเสียหาย หรือท าวัสดุก่อสร้างหล่นใส่บุคคลที่เดินผ่านบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ 
กรณีนี้ธุรกิจต้องรับผิดต่อความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้น 
  4)  ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง (Employer’s Liability) เช่น กรณีลูกจ้างประสบ
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
  5)  ความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องของสถานที ่(Premises Liability) เช่น ป้ายโฆษณาของ
ธุรกิจล้มลงมาถูกรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
  6)  ความรับผิดตามสัญญา (Contractual Liability) เช่น ผู้รับจ้างท าของต้องรับผิดตามกฎหมายต่อ
ทรัพย์สินที่รับจ้างท า 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมากและความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก
ก็อาจจะรับภาระความเสี่ยงภัยไว้เอง 
  2)  ถ้าไม่ต้องการรับภาระความเสี่ยงภัยหรือคาดว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นจ านวนเงินที่สูงก็ควร 
โอนภาระความเสี่ยงนั้นไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยความรับผิดของธุรกิจ (Business Liability 
Insurance) หรือประกันภัยความรับผิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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 3. ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Risk) เป็นความเสี่ยงภัย
จากการที่ธุรกิจต้องหยุดด าเนินงานชั่วคราวโดยอาจมีสาเหตุมาจากไฟไหม้โรงงาน เครื่องจักรช ารุดเสียหาย ท าให้ธุรกิจ
ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือด าเนินกิจการตามปกติได้ ซึ่งจะมีผลท าให้ธุรกิจต้องสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรจะได้รับ 
ทั้งนี้นอกจากรายได้จะลดลงแล้ว ธุรกิจยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมอาคาร โรงงานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติอีกด้วย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  จัดให้มีเครื่องจักรส ารองที่ใช้ในการผลิต เช่น หม้ออัดแรงดันไอน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือกังหันไฟฟ้า 
เป็นต้น 
  2)  จัดหาแหล่งวัตถุดิบส ารอง แหล่งพลังงานส ารอง 
  3)  จัดหาสายการผลิตส ารอง จัดการกระบวนการผลิตไม่ให้เป็นคอขวด (Bottleneck) 
  4)  วางแผนให้มีสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส ารองในกรณี ท่ีกระบวนการผลิตไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ภายในสถานที่เดิมอีกต่อไป 
  5)  โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
 4. ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง (Employee Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่ลูกจ้างของธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติหรือปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระ
แก่ธุรกิจที่เป็นนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่ลูกจ้าง โดยมีสาเหตุมาจากหลาย
กรณี เช่น 
  1)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้นายจ้าง 
  2)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับบ้านพักหลังจากเลิกงาน 
  3)  ลูกจ้างเจ็บป่วย 
  นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธุรกิจอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้างอีกด้วย 
โดยท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านลูกจ้าง อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีสุขภาพแข็งแรง 
  2)  ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินมีค่าอาจต้องให้มีผู้ค้ าประกัน หรือ
มีทรัพย์สินค้ าประกัน 
  3)  โอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การประกันภัยความ
รับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง การประกันภัยความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 
 
  
 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2_edit NT_312page.indd   282 2/28/2563 BE   9:14 PM



 

6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็กก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
  3)  ท าประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยส าหรับเงิน 
ประกันภัยเคร่ืองจักร 
 2. ความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต้อง
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่อของลูกจ้างหรือพนักงานของธุรกิจท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สิน
เสียหาย ฯลฯ ความรับผิดของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ที่ส าคัญได้แก่ 
  1)  ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้อง
รับผิดต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดย
มีสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือผิดพลาดของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ใส่ส่วนผสมผิดชนิดหรือผิดสูตรท าให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
นั้นมีอาการแพ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
  2)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability) ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ได้รับใบอนุญาต เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก ฯลฯ หากท าให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น บาดเจ็บ 
เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เช่น สถาปนิกออกแบบอาคารแห่ง
หนึ่งผิดพลาด ท าให้อาคารแห่งนั้นพังทลายลงมา กรณีนี้สถาปนิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  3)  ความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบการ (Operation Liability) เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตอกเสาเข็มท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงร้าวเสียหาย หรือท าวัสดุก่อสร้างหล่นใส่บุคคลที่เดินผ่านบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ 
กรณีนี้ธุรกิจต้องรับผิดต่อความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดขึ้น 
  4)  ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง (Employer’s Liability) เช่น กรณีลูกจ้างประสบ
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง นายจ้างจะต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 
  5)  ความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องของสถานที ่(Premises Liability) เช่น ป้ายโฆษณาของ
ธุรกิจล้มลงมาถูกรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
  6)  ความรับผิดตามสัญญา (Contractual Liability) เช่น ผู้รับจ้างท าของต้องรับผิดตามกฎหมายต่อ
ทรัพย์สินที่รับจ้างท า 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมาย อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  ถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดน้อยมากและความเสียหายทีเ่กิดขึ้นแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก
ก็อาจจะรับภาระความเสี่ยงภัยไว้เอง 
  2)  ถ้าไม่ต้องการรับภาระความเสี่ยงภัยหรือคาดว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นจ านวนเงินที่สูงก็ควร 
โอนภาระความเสี่ยงนั้นไปให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยความรับผิดของธุรกิจ (Business Liability 
Insurance) หรือประกันภัยความรับผิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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 3. ความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Risk) เป็นความเสี่ยงภัย
จากการที่ธุรกิจต้องหยุดด าเนินงานชั่วคราวโดยอาจมีสาเหตุมาจากไฟไหม้โรงงาน เครื่องจักรช ารุดเสียหาย ท าให้ธุรกิจ
ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือด าเนินกิจการตามปกติได้ ซึ่งจะมีผลท าให้ธุรกิจต้องสูญเสียรายได้และก าไรที่ควรจะได้รับ 
ทั้งนี้นอกจากรายได้จะลดลงแล้ว ธุรกิจยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมอาคาร โรงงานเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติอีกด้วย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  จัดให้มีเครื่องจักรส ารองที่ใช้ในการผลิต เช่น หม้ออัดแรงดันไอน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือกังหันไฟฟ้า 
เป็นต้น 
  2)  จัดหาแหล่งวัตถุดิบส ารอง แหล่งพลังงานส ารอง 
  3)  จัดหาสายการผลิตส ารอง จัดการกระบวนการผลิตไม่ให้เป็นคอขวด (Bottleneck) 
  4)  วางแผนให้มีสถานที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส ารองในกรณีที่กระบวนการผลิตไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ภายในสถานที่เดิมอีกต่อไป 
  5)  โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
 4. ความเสี่ยงด้านลูกจ้าง (Employee Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่ลูกจ้างของธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามปกติหรือปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระ
แก่ธุรกิจที่เป็นนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่ลูกจ้าง โดยมีสาเหตุมาจากหลาย
กรณี เช่น 
  1)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้นายจ้าง 
  2)  ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับบ้านพักหลังจากเลิกงาน 
  3)  ลูกจ้างเจ็บป่วย 
  นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธุรกิจอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้างอีกด้วย 
โดยท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากการถูกยักยอกเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านลูกจ้าง อาจท าได้ดังนี้ 
  1)  พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และมีสุขภาพแข็งแรง 
  2)  ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินมีค่าอาจต้องให้มีผู้ค้ าประกัน หรือ
มีทรัพย์สินค้ าประกัน 
  3)  โอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยการท าประกันภัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การประกันภัยความ
รับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง การประกันภัยความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
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เรื่องที่ 6.5  
ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรหลายประการ อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงก็มี
ข้อจ ากัดหลายประการซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีการ
บริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้
อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถ
จัดการเหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร  เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
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เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่อง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมดหรือขจัดความเสี่ยงได้หมด 
 3)  มีการใช้ดุลยพินิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแม้ว่า 
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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เรื่องที่ 6.5  
ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
   
 
 การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรหลายประการ อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงก็มี
ข้อจ ากัดหลายประการซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีการ
บริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้
อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความ
เสี่ยงจะช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถ
จัดการเหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร  เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
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เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่อง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมดหรือขจัดความเสี่ยงได้หมด 
 3)  มีการใช้ดุลยพินิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแม้ว่า 
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 2 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

7.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
7.2 แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษ 
7.3 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.4 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ 1) คุณภาพ 2) ต้นทุน  
3) การส่งมอบ 4) ความปลอดภัย 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) จรรยาบรรณ 
โดยการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างมีจรรยาบรรณนั้น จะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน 
ภาครัฐ และสังคม อีกทั้งท าให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้ 

2. การกระท าทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยเกิดข้ึนได้ในกระบวนการชี้ช่อง และจัดการให้บุคคลท า
สัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบการทุจริต ได้แก่ การทุจริตในการสอบขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย การแนะน าลูกค้าไม่ให้ เปิดเผยข้อความจริง การปลอมแปลง
กรมธรรม์ประกันภัย การขายประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการไม่น า  
ส่งเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการกระท าทุจริตนั้นมีบทก าหนดโทษไว้ตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันการทุจริตของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น จะต้องอาศัยแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งได้แก่ 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 2) การควบคุมภายใน 3) การ
ตรวจสอบการทุจริต 4) การมอบอ านาจด าเนินการ และ 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานองค์กร 

3. นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก ่1) การปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 2) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 3) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง และ 4) การปฏิบัติ
ที่ดีต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

4. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา 
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษได้ 
3. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 2 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
เรื่องที่   

7.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
7.2 แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษ 
7.3 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.4 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. จรรยาบรรณ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเพิ่มผลผลิตซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ 1) คุณภาพ 2) ต้นทุน  
3) การส่งมอบ 4) ความปลอดภัย 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน 6) สิ่งแวดล้อม และ 7) จรรยาบรรณ 
โดยการด าเนินงานของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างมีจรรยาบรรณนั้น จะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน 
ภาครัฐ และสังคม อีกทั้งท าให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้ 

2. การกระท าทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยเกิดขึ้นได้ในกระบวนการชี้ช่อง และจัดการให้บุคคลท า
สัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบการทุจริต ได้แก่ การทุจริตในการสอบขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย การแนะน าลูกค้าไม่ให้ เปิดเผยข้อความจริง การปลอมแปลง
กรมธรรม์ประกันภัย การขายประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการไม่น า  
ส่งเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการกระท าทุจริตนั้นมีบทก าหนดโทษไว้ตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันการทุจริตของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น จะต้องอาศัยแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งได้แก่ 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 2) การควบคุมภายใน 3) การ
ตรวจสอบการทุจริต 4) การมอบอ านาจด าเนินการ และ 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานองค์กร 

3. นายหน้าประกันวินาศภัยควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก ่1) การปฏิบัติ
ที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย 2) การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 3) การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง และ 4) การปฏิบัติ
ที่ดีต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

4. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา 
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
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วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายแนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษได้ 
3. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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เรื่องที่ 7.1  
ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 ธุรกิจประกันวินาศภัยอาศัยช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ คนกลางประกันภัย ซึ่งได้แก่  นายหน้าประกัน
วินาศภัย และตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้งสองช่องทางนี้มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึง 55% และ 16% ตามล าดับ 
ในปี 2559 ส่วนในครึ่งปีแรกของปี 25601 มีสัดส่วนเป็น 58% และ 15% ตามล าดับ จึงถือได้ว่านายหน้าประกันวินาศภัย 
และตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นช่องทางการจ าหน่ายที่มีบทบาทส าคัญมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย  
 ตลอดเวลาที่ธุรกิจประกันภัยเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการด าเนินงานของคนกลางประกันภัยอย่างเคร่งครัด และ
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จนอาจจะมีคนกลางประกันภัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น าส่งให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลส่วนน้อย
เหล่านี้ มีผลท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย และมีผลกระทบถึงการเพิ่มผลผลิต
ประกันวินาศภัยได้  
 
1. การเพ่ิมผลผลิต 
 ค านิยามของ การเพิ่มผลผลิต นั้นมีหลากหลายแต่ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจ
และสังคม2 ซึ่งหมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่างๆ  
ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็น
ความสามารถ หรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อความเจริญ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 
 ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย การเพิ่มผลผลิตเกิดจากองค์ประกอบ 7 ประการ คือ  
 1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
หรือบริการ  
 2) ต้นทุน (Cost) หมายถึง การลดต้นทุนที่จ่ายไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย หรือบริการ แต่
ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 
 

1 http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2 
2 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/ 
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 3) การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย หรือการบริการที่ถูกต้อง ถูกเวลา 
และถูกสถานที่ ตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือตามที่ลูกค้าต้องการ 
 4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานของบริษัทประกันวินาศภัยให้
มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน (Morale) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เอ้ือต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 6) สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และชุมชน และ 
 7)  จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
โดยไม่เป็นธรรม ได้แก่ ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 องค์ประกอบ 3 ข้อแรกเป็นการท าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบข้อที่ 4 และ 5 เป็น
การท าเพื่อพนักงานและองค์กรเอง ส่วนองค์ประกอบ ข้อ 6 และ 7 เป็นการกระท าเพื่อสังคม 
 ในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การมีจรรยาบรรณนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนายหน้าประกันวินาศภัย ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย 
ภาครัฐ รวมถึงธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
 
2. จรรยาบรรณกับการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
 ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล หน้าที่ที่ส าคัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย ก็คือการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทและสร้างจรรยาบรรณให้เป็น  
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้ได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเป็นอย่างไร คนใน
บริษัทก็มีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ดังนั้น องค์กรที่มีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อขวัญและก าลังใจ
ของพนักงาน ท าให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพ และความเป็นน้ าหนึ่ ง 
ใจเดียวของพนักงานในบริษัท  
 มานูเอล แอล. เกซอน (Manuel L. Quezon) อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ในช่วงปี ค.ศ. 1878-1944 
เคยกล่าวสุนทรพจน์ไว้ตอนหนึ่งว่า จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ มีบทบาทในเชิงบวกที่กระตุ้นการเพิ่มผลผลิต (Ethics, 
therefore, has a positive role in stimulating productivity) เนื่องจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้นท าให้มนุษย์ 
รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานได้3 
 
3. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 จากองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่กล่าวมาแล้ว จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จึงหมายถึง 
การด าเนินงานด้วยการไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถแยกได้เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า 
บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ภาครัฐ และสังคม ดังนี้ 
 
 
 3 www.uupan1.un.org, Ethics and Productivity By the Civil Service Commission of Philippines, August 18, 2000 
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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 7.1  
ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 ธุรกิจประกันวินาศภัยอาศัยช่องทางการจ าหน่ายที่ส าคัญ คือ คนกลางประกันภัย ซึ่งได้แก่  นายหน้าประกัน
วินาศภัย และตัวแทนประกันวินาศภัย ทั้งสองช่องทางนี้มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึง 55% และ 16% ตามล าดับ 
ในปี 2559 ส่วนในครึ่งปีแรกของปี 25601 มีสัดส่วนเป็น 58% และ 15% ตามล าดับ จึงถือได้ว่านายหน้าประกันวินาศภัย 
และตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นช่องทางการจ าหน่ายที่มีบทบาทส าคัญมากต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย  
 ตลอดเวลาที่ธุรกิจประกันภัยเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการด าเนินงานของคนกลางประกันภัยอย่างเคร่งครัด และ
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จนอาจจะมีคนกลางประกันภัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น าส่งให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลส่วนน้อย
เหล่านี้ มีผลท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย และมีผลกระทบถึงการเพิ่มผลผลิต
ประกันวินาศภัยได้  
 
1. การเพ่ิมผลผลิต 
 ค านิยามของ การเพิ่มผลผลิต นั้นมีหลากหลายแต่ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจ
และสังคม2 ซึ่งหมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่างๆ  
ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็น
ความสามารถ หรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อความเจริญ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 
 ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย การเพิ่มผลผลิตเกิดจากองค์ประกอบ 7 ประการ คือ  
 1) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
หรือบริการ  
 2) ต้นทุน (Cost) หมายถึง การลดต้นทุนที่จ่ายไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย หรือบริการ แต่
ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 
 

1 http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2 
2 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/ 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-5 
 

 3) การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย หรือการบริการที่ถูกต้อง ถูกเวลา 
และถูกสถานที่ ตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือตามที่ลูกค้าต้องการ 
 4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานของบริษัทประกันวินาศภัยให้
มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ซึ่งส่งผลให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 5) ขวัญก าลังใจในการท างาน (Morale) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เอ้ือต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
 6) สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และชุมชน และ 
 7)  จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง
โดยไม่เป็นธรรม ได้แก่ ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 องค์ประกอบ 3 ข้อแรกเป็นการท าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบข้อที่ 4 และ 5 เป็น
การท าเพื่อพนักงานและองค์กรเอง ส่วนองค์ประกอบ ข้อ 6 และ 7 เป็นการกระท าเพื่อสังคม 
 ในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีจรรยาบรรณในการท าธุรกิจ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การมีจรรยาบรรณนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนายหน้าประกันวินาศภัย ลูกค้า บริษัทประกันวินาศภัย 
ภาครัฐ รวมถึงธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
 
2. จรรยาบรรณกับการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
 ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล หน้าที่ที่ส าคัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย ก็คือการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบริษัทและสร้างจรรยาบรรณให้เป็น  
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ให้ได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเป็นอย่างไร คนใน
บริษัทก็มีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ดังนั้น องค์กรที่มีจรรยาบรรณจะส่งผลดีต่อขวัญและก าลังใจ
ของพนักงาน ท าให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพ และความเป็นน้ าหนึ่ ง 
ใจเดียวของพนักงานในบริษัท  
 มานูเอล แอล. เกซอน (Manuel L. Quezon) อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ในช่วงปี ค.ศ. 1878-1944 
เคยกล่าวสุนทรพจน์ไว้ตอนหนึ่งว่า จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ มีบทบาทในเชิงบวกที่กระตุ้นการเพิ่มผลผลิต (Ethics, 
therefore, has a positive role in stimulating productivity) เนื่องจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณนั้นท าให้มนุษย์ 
รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานได้3 
 
3. จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 จากองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่กล่าวมาแล้ว จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จึงหมายถึง 
การด าเนินงานด้วยการไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถแยกได้เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า 
บริษัทประกันวินาศภัย พนักงาน ภาครัฐ และสังคม ดังนี้ 
 
 
 3 www.uupan1.un.org, Ethics and Productivity By the Civil Service Commission of Philippines, August 18, 2000 
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 3.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ขอเอาประกันภัยจนมีสถานะเป็นผู้เอาประกันภัย ด้วย
นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่อง หรือจัดการท าให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้น ในการท าหน้าที่ชี้ช่องให้แก่
ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าการแนะน าผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า 
รวมไปถึงการแนะน าบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถให้ความคุ้มครอง และให้การบริการแก่ลูกค้าได้เหมาะสมที่สุด  
 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัย ควรกระท าอย่างเปิดเผย
ครบถ้วน โปร่งใส มีการอธิบาย วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง และชี้ประโยชน์ท่ีจะได้รับให้ลูกค้าทราบ โดยไม่ละเลย 
ที่จะแนะน าความคุ้มครองที่จ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยน้ าท่วมส าหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่แนะน า
ความคุ้มครองที่เกินความจ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยไฟป่าส าหรับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ควรให้ลูกค้า
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม จากนั้นจึงท าการ
จัดการให้เกิดสัญญาประกันภัยระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันวินาศภัยจนส าเร็จ ทั้งนี้ โดยถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
เป็นส าคัญ 
 ในเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตระหนักถึงความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า มิให้ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยเกินความสามารถของตน แต่ก็มิใช่พยายามท าให้
ลูกค้าช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลงโดยการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยลงมาก จนท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
 ในทางตรงกันข้ามการท าหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเลือก
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงกว่าโดยหวังที่จะได้รับค่าบ าเหน็จที่สูงขึ้น ซึ่ง
การท าให้ลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนสูงขึ้นนั้น ถือเป็นการกระท าที่ไม่สมควรเนื่องจากผิดจรรยาบรรณ  
 ในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยนั้น หากนายหน้า
ประกันวินาศภัยสามารถเปิดเผยเรื่องข้อมูลค่าบ าเหน็จที่ตนจะได้รับได้ด้วย การเปิดเผยข้อมูลนี้จะท าให้ลูกค้าเห็น
ความตรงไปตรงมาของนายหน้าประกันวินาศภัย และกลายเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนต่อไปได้ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่จะท าหน้าที่ชี้ช่องแก่ลูกค้าได้ดีนั้น ควรต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ความช านาญ 
ในงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมี
ผลบังคับอยู่ โดยเฉพาะหลังจากการขายเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งภัย ซึ่งท าให้ความเสี่ยงภัย
เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือลูกค้าอาจจะประสบอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
เพื่อจัดการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้อง หรือเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  การเก็บรักษาความลับของลูกค้า เป็นจรรยาบรรณที่ส าคัญข้อหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดหาประกันภัยให้ นายหน้าประกันวินาศภัยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณารับประกันภัยให้ได้มากที่สุด และส่งต่อไปให้บริษัทประกันวินาศภัย ข้อมูลที่ได้มานี้นายหน้าประกันวินาศภัย
จะต้องไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผย กรณีของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคล ผู้บริหารของบริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้พนักงานของบริษัทของตนเอง รวมถึง
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลที่อยู่ในสังกัดของตน กระท าการโดยประมาทเลินเล่อ หรือจงใจส่งต่อข้อมูลให้
บุคคลอื่น 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-7 
 

 ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งอาจรั่วไหลไปสู่คนกลาง
ประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือรั่วไหลไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนได้ง่ายมาก การรั่วไหลนี้เกิดจาก
การแข่งขันที่ไร้จรรยาบรรณ และปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
มีกฎหมาย4บัญญัติไว้ว่า หากลูกค้าต้องการทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าตนได้รับข้อมูลมาอย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้มีการก าหนดบทลงโทษไว้ถึงขั้นนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ ดังนั้น หากนายหน้าประกันวินาศภัยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปัญหาท านองนี้จะลดลง
และธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับความเชื่อถือมากข้ึน 
 3.2 จรรยาบรรณต่อบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
และให้บริการแก่ลูกค้า ถือได้ว่าเป็นคู่ค้าของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ตอ้งท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความสจุริตใจ 
และไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  การท างานร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยบนพื้นฐานของความสุจริตใจนั้น นายหน้าประกันวิ นาศภัย
สามารถกระท าได้ เช่น เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและส่งมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน
ให้ได้ อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าในการท าธุรกิจนั้น การได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในก าหนดทุกรายอาจจะ
เป็นเรื่องยาก แต่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถแสดงออกถึงความสุจริตใจได้ โดยการสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิบัติตามกฎหมายในการบอกกล่าวทวงถามเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า จนถึงการด าเนินการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยในที่สุด  
 อีกประการหนึ่ง เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้จัดการให้มีการท าสัญญาประกันวินาศภัยส าเร็ จลงแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นย่อมได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทน อัตราค่าบ าเหน็จนั้นมีการก าหนดไว้แล้วตาม
กฎหมาย ซึ่งทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกันส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้ด าเนินการตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ด้วย  
 3.3 จรรยาบรรณต่อพนักงานของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล จินตนา บุญบงการ (2551, 
น. 46) กล่าวว่า “การใช้จริยธรรมในธุรกิจช่วยสร้างความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น เนื่องจากพนักงานของบริษัทเป็น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิธีการจัดการของฝ่ายบริหาร ถ้าการจัดการนั้นมีจริยธรรม ผลกระทบต่อพนักงาน
จะเป็นบวก ท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท างานและมีความ
จงรักภักดีต่อบริษัทมากข้ึน อันมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัท”  
  ข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการอย่างมีจรรยาบรรณว่ามีผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่การแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยมีสูงเช่นในปัจจุบัน ดูจะเป็นความท้าทายอย่างมากที่นายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งจะยอม
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยึดถือหลักจรรยาบรรณในการท าธุรกิจโดยเคร่งครัด เพราะนั่นหมายถึงการลดลง  
 
 4 ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 3.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ขอเอาประกันภัยจนมีสถานะเป็นผู้เอาประกันภัย ด้วย
นายหน้าประกันวินาศภัยท าหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่อง หรือจัดการท าให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้น ในการท าหน้าที่ชี้ช่องให้แก่
ลูกค้านั้น นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าการแนะน าผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า 
รวมไปถึงการแนะน าบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถให้ความคุ้มครอง และให้การบริการแก่ลูกค้าได้เหมาะสมที่สุด  
 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัย ควรกระท าอย่างเปิดเผย
ครบถ้วน โปร่งใส มีการอธิบาย วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง และชี้ประโยชน์ที่จะได้รับให้ลูกค้าทราบ โดยไม่ละเลย 
ที่จะแนะน าความคุ้มครองที่จ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยน้ าท่วมส าหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่แนะน า
ความคุ้มครองที่เกินความจ าเป็น เช่น ความคุ้มครองภัยไฟป่าส าหรับลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ควรให้ลูกค้า
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม จากนั้นจึงท าการ
จัดการให้เกิดสัญญาประกันภัยระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันวินาศภัยจนส าเร็จ ทั้งนี้ โดยถือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
เป็นส าคัญ 
 ในเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องตระหนักถึงความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า มิให้ลูกค้าต้องช าระเบี้ยประกันภัยเกินความสามารถของตน แต่ก็มิใช่พยายามท าให้
ลูกค้าช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลงโดยการลดจ านวนเงินเอาประกันภัยลงมาก จนท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
 ในทางตรงกันข้ามการท าหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าด้วยการเลือก
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงกว่าโดยหวังที่จะได้รับค่าบ าเหน็จที่สูงขึ้น ซึ่ง
การท าให้ลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนสูงขึ้นนั้น ถือเป็นการกระท าที่ไม่สมควรเนื่องจากผิดจรรยาบรรณ  
 ในการท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันวินาศภัยนั้น หากนายหน้า
ประกันวินาศภัยสามารถเปิดเผยเรื่องข้อมูลค่าบ าเหน็จที่ตนจะได้รับได้ด้วย การเปิดเผยข้อมูลนี้จะท าให้ลูกค้าเห็น
ความตรงไปตรงมาของนายหน้าประกันวินาศภัย และกลายเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนต่อไปได้ 
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่จะท าหน้าที่ชี้ช่องแก่ลูกค้าได้ดีนั้น ควรต้องมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ความช านาญ 
ในงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมี
ผลบังคับอยู่ โดยเฉพาะหลังจากการขายเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งภัย ซึ่งท าให้ความเสี่ยงภัย
เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือลูกค้าอาจจะประสบอุบัติเหตุที่จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
เพื่อจัดการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยให้ถูกต้อง หรือเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย 
  การเก็บรักษาความลับของลูกค้า เป็นจรรยาบรรณที่ส าคัญข้อหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจต่อ
นายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดหาประกันภัยให้ นายหน้าประกันวินาศภัยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณารับประกันภัยให้ได้มากที่สุด และส่งต่อไปให้บริษัทประกันวินาศภัย ข้อมูลที่ได้มานี้นายหน้าประกันวินาศภัย
จะต้องไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผย กรณีของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคล ผู้บริหารของบริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้พนักงานของบริษัทของตนเอง รวมถึง
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทบุคคลที่อยู่ในสังกัดของตน กระท าการโดยประมาทเลินเล่อ หรือจงใจส่งต่อข้อมูลให้
บุคคลอื่น 
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 ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งอาจรั่วไหลไปสู่คนกลาง
ประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือรั่วไหลไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนได้ง่ายมาก การรั่วไหลนี้เกิดจาก
การแข่งขันที่ไร้จรรยาบรรณ และปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
มีกฎหมาย4บัญญัติไว้ว่า หากลูกค้าต้องการทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าตนได้รับข้อมูลมาอย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้มีการก าหนดบทลงโทษไว้ถึงขั้นนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ ดังนั้น หากนายหน้าประกันวินาศภัยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปัญหาท านองนี้จะลดลง
และธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับความเชื่อถือมากข้ึน 
 3.2 จรรยาบรรณต่อบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
และให้บริการแก่ลูกค้า ถือได้ว่าเป็นคู่ค้าของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ตอ้งท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความสจุริตใจ 
และไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  การท างานร่วมกันกับบริษัทประกันวินาศภัยบนพื้นฐานของความสุจริตใจนั้น นายหน้าประกันวิ นาศภัย
สามารถกระท าได้ เช่น เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและส่งมอบให้บริษัทประกันวินาศภัยตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน
ให้ได้ อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าในการท าธุรกิจนั้น การได้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าภายในก าหนดทุกรายอาจจะ
เป็นเรื่องยาก แต่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถแสดงออกถึงความสุจริตใจได้ โดยการสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิบัติตามกฎหมายในการบอกกล่าวทวงถามเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า จนถึงการด าเนินการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยในที่สุด  
 อีกประการหนึ่ง เมื่อนายหน้าประกันวินาศภัยได้จัดการให้มีการท าสัญญาประกันวินาศภัยส าเร็ จลงแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นย่อมได้รับค่าบ าเหน็จเป็นการตอบแทน อัตราค่าบ าเหน็จนั้นมีการก าหนดไว้แล้วตาม
กฎหมาย ซึ่งทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยควรต้องปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกันส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้ด าเนินการตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ด้วย  
 3.3 จรรยาบรรณต่อพนักงานของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล จินตนา บุญบงการ (2551, 
น. 46) กล่าวว่า “การใช้จริยธรรมในธุรกิจช่วยสร้างความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น เนื่องจากพนักงานของบริษัทเป็น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิธีการจัดการของฝ่ายบริหาร ถ้าการจัดการนั้นมีจริยธรรม ผลกระทบต่อพนักงาน
จะเป็นบวก ท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท างานและมีความ
จงรักภักดีต่อบริษัทมากข้ึน อันมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัท”  
  ข้อความที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการอย่างมีจรรยาบรรณว่ามีผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่การแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยมีสูงเช่นในปัจจุบัน ดูจะเป็นความท้าทายอย่างมากที่นายหน้าประกันวินาศภัยรายใดรายหนึ่งจะยอม
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยึดถือหลักจรรยาบรรณในการท าธุรกิจโดยเคร่งครัด เพราะนั่นหมายถึงการลดลง  
 
 4 ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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ของรายได้ค่าบ าเหน็จ และผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น รางวัลการเดินทางไปต่างประเทศ 
และของขวัญต่างๆ เป็นต้น  
 3.4 จรรยาบรรณต่อภาครัฐ หมายถึง การมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การท่ีนายหน้าประกันวินาศภัยให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักจรรยาบรรณ ย่อมส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ
ประกันภัยลดน้อยลงได้ อาทิ การร้องเรียนของลูกค้าผู้เอาประกันภัยลดน้อยลง การฟ้องร้องระหว่างบริษัทประกัน
วินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยลดลง ซึ่งเป็นผลให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการใช้ทรัพยากรเน้นไปในการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรม และส่งผลท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัยในท้ายที่สุด  
 3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง การที่นายหน้าประกันวินาศภัยด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่หลอกลวงหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินจริง  
 ในปัจจุบันนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยกระท าการหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้พนักงานของตนโทรศัพท์
ไปเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแก่บุคคลรายเดียวซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็นพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนสร้างความ
ร าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดยขาดจิตส านึกที่ดี บางกรณี นายหน้าประกันวินาศภัยน าเอาข้อมูลผู้เอาประกันภัยของนายหน้า
ประกันวินาศภัยรายอื่น หรือบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ไปเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยของบุคคลเหล่านั้นเป็นเวลา
ล่วงหน้าหลายเดือน โดยแจ้งว่าจะออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองให้ทันทีและสัญญาว่าจะให้ผ่อนช าระเบี้ย
ประกันภัยหกเดือน ทั้งๆ ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ และการช าระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าก่อนที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมของผู้เอาประกันภัยจะหมดอายุความคุ้มครองนั้นก็ไม่ใช่การผ่อนช าระเบี้ยประกันภัย
จริงๆ แต่อย่างใด พฤติกรรมเช่นนี้แสดงถึงการด าเนินงานที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
 แน่นอนว่า จรรยาบรรณไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่จรรยาบรรณส่งผลต่อความส านึก และ
การปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยด้วยและสามารถ
น าไปสู่การท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของนายหน้าประกันวินาศภัยเอง รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและธุรกิจประกัน
วินาศภัยในที่สุดได้ ในเรื่องนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวว่า จริยธรรมและการด าเนินธุรกิจนั้น 
มิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทั้งนี้ ตลาดไม่สามารถที่จะคงอยูอย่างยั่งยืนได้ด้วยค่านิยมทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังต้อง
อาศัยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างให้ตลาดไม่เป็นที่ที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ แต่เป็นที่ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 จินตนา บญุบงการ, จริยธรรมทางธุรกจิ, หน้า 46. 
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เรื่องที่ 7.2  
แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษ 
   
  
 การทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซื่อตรง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554)6 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของนโยบาย และการประพฤติผิดของบุคคล ส าหรับการทุจริตของธุรกิจประกัน
วินาศภัยนั้น หมายถึง การประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ (Corruption) ฉ้อโกง ฉ้อฉล (Fraud) และรวมความถึงการหลอกลวง 
(Scam) อันเกิดจากการกระท าของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยทุกฝ่ายที่เห็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบจากการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และจากสัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัย 
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้ประเมินภัย เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย 
 ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานทุกระดับ และน าเอาหลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมาใช้
ในการป้องกัน ตรวจจับ และด าเนินการตอบสนองต่อการทุจริต ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และกฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งมีส านักงานคณะ - 
กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับผิดชอบในการก ากับดูแลอยู่อย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังมีการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและการกระท าทุจริตตลอดมา 
 สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors 
หรือ IAIS) ได้มีการก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้ในมาตรฐาน ข้อที่ 21 (ICP 21) การต่อต้านการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) โดยระบุไว้ในแนวทางเบื้องต้นตอนหนึ่งว่า “…..หน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย...ต้อง
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัยหรือไม่....” 
 
1. รูปแบบการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัย 
 การทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคล
ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย การเสนอขาย การพิจารณารับประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัย การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืน และการประกันภัยต่อ ดังตัวอย่าง 5 กรณี ดังนี้ 
 
 

6 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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ของรายได้ค่าบ าเหน็จ และผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น รางวัลการเดินทางไปต่างประเทศ 
และของขวัญต่างๆ เป็นต้น  
 3.4 จรรยาบรรณต่อภาครัฐ หมายถึง การมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การท่ีนายหน้าประกันวินาศภัยให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักจรรยาบรรณ ย่อมส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ
ประกันภัยลดน้อยลงได้ อาทิ การร้องเรียนของลูกค้าผู้เอาประกันภัยลดน้อยลง การฟ้องร้องระหว่างบริษัทประกัน
วินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยลดลง ซึ่งเป็นผลให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการใช้ทรัพยากรเน้นไปในการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างถูกต้อง มีความเป็นธรรม และส่งผลท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันวินาศภัยในท้ายที่สุด  
 3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง การที่นายหน้าประกันวินาศภัยด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่หลอกลวงหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินจริง  
 ในปัจจุบันนี้ นายหน้าประกันวินาศภัยกระท าการหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้พนักงานของตนโทรศัพท์
ไปเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแก่บุคคลรายเดียวซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็นพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนสร้างความ
ร าคาญให้แก่ผู้อ่ืนโดยขาดจิตส านึกที่ดี บางกรณี นายหน้าประกันวินาศภัยน าเอาข้อมูลผู้เอาประกันภัยของนายหน้า
ประกันวินาศภัยรายอื่น หรือบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น ไปเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยของบุคคลเหล่านั้นเป็นเวลา
ล่วงหน้าหลายเดือน โดยแจ้งว่าจะออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองให้ทันทีและสัญญาว่าจะให้ผ่อนช าระเบี้ย
ประกันภัยหกเดือน ทั้งๆ ที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ และการช าระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าก่อนที่
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมของผู้เอาประกันภัยจะหมดอายุความคุ้มครองนั้นก็ไม่ใช่การผ่อนช าระเบี้ยประกันภัย
จริงๆ แต่อย่างใด พฤติกรรมเช่นนี้แสดงถึงการด าเนินงานที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
 แน่นอนว่า จรรยาบรรณไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่จรรยาบรรณส่งผลต่อความส านึก และ
การปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งรวมถึงนายหน้าประกันวินาศภัยด้วยและสามารถ
น าไปสู่การท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตของนายหน้าประกันวินาศภัยเอง รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยและธุรกิจประกัน
วินาศภัยในที่สุดได้ ในเรื่องนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวว่า จริยธรรมและการด าเนินธุรกิจนั้น 
มิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทั้งนี้ ตลาดไม่สามารถที่จะคงอยูอย่างยั่งยืนได้ด้วยค่านิยมทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังต้อง
อาศัยมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างให้ตลาดไม่เป็นที่ที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ แต่เป็นที่ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 จินตนา บญุบงการ, จริยธรรมทางธุรกจิ, หน้า 46. 
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เรื่องที่ 7.2  
แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษ 
   
  
 การทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซ่ือตรง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554)6 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของนโยบาย และการประพฤติผิดของบุคคล ส าหรับการทุจริตของธุรกิจประกัน
วินาศภัยนั้น หมายถึง การประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ (Corruption) ฉ้อโกง ฉ้อฉล (Fraud) และรวมความถึงการหลอกลวง 
(Scam) อันเกิดจากการกระท าของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยทุกฝ่ายที่เห็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบจากการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และจากสัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัย 
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้ประเมินภัย เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย 
 ส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานทุกระดับ และน าเอาหลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมาใช้
ในการป้องกัน ตรวจจับ และด าเนินการตอบสนองต่อการทุจริต ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และกฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งมีส านักงานคณะ - 
กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับผิดชอบในการก ากับดูแลอยู่อย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังมีการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและการกระท าทุจริตตลอดมา 
 สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors 
หรือ IAIS) ได้มีการก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้ในมาตรฐาน ข้อที่ 21 (ICP 21) การต่อต้านการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) โดยระบุไว้ในแนวทางเบื้องต้นตอนหนึ่งว่า “…..หน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย...ต้อง
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัยหรือไม่....” 
 
1. รูปแบบการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัย 
 การทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคล
ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย การเสนอขาย การพิจารณารับประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัย การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืน และการประกันภัยต่อ ดังตัวอย่าง 5 กรณี ดังนี้ 
 
 

6 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 กรณีที่ 1: นายหน้าประกันวินาศภัยแนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือแถลงเท็จใน
การตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพิจารณาไม่รับประกันภัย 
  กรณีที่ 2: นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งแล้ว เมื่อ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยใกล้จะหมดอายุ จึงไปสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้และไดร้ับ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
  กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อเสนอ
ขายประกันภัยแก่ลูกค้า  
 กรณีที่ 4: นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว แต่ไม่น าส่งบริษัทประกันวินาศภัย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
 ในส่วนการกระท าทุจริตของบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใช่นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น อาจจะเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยเอง เช่น กระท าการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาท าประกัน
โดยตรง แต่น าไปออกในชื่อตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอื่นที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อรับค่าบ าเหน็จ 
และแบ่งกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนรับเงิน
ค่าตอบแทนจากอู่ซ่อมรถยนต์ในการตอบแทนการน ารถยนต์เข้าไปซ่อมที่อู่ ทั้งนี้ การกระท าทุจริตอาจเป็นการกระท า
เพียงล าพังหรือเป็นขบวนการก็ได้ 
 การกระท าทุจริตของธุรกิจประกันภัยดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น บางกรณีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย
อย่างชัดแจ้ง แต่บางกรณีอาจไม่ผิดกฎหมาย ด้วยไม่มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น การรับเงินค่าตอบแทนจาก 
อู่ซ่อมรถยนต์ แต่ถึงกระนั้นอาจถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณได้ 
 กรณีการกระท าทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ยกมาข้างต้น 5 ข้อมีบทลงโทษก าหนดไว้ในพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
ในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 และในข้อ 16 ของประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ 
และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
 
กรณีที่ 1: นายหน้าประกันวินาศภัยแนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือแถลงเท็จในการ
ตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่บริษัทจะพิจารณาไม่รับประกันภัย 
 กฎหมายห้ามมิให้นายหน้าประกันวินาศภัย 

(1)  ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 
(2)  ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-11 
 

 ดังนั้น การกระท าในกรณีนี้ เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
โดยกฎหมายมีบทลงโทษระบุไว้ว่าอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 
กรณีที่ 2: นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นว่า
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยใกล้จะหมดอายุ จึงไปสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้และ
ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือลูกจ้างในบริษัทประกัน
วินาศภัยใดก็ตาม ถือว่าใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง ตามความในมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และเมื่อใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยสิ้นสุดลงแล้ว ก็ไม่สมควรได้รับ
อนุญาตให้ท าการต่ออายุได้ ดังนั้น การที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปต่ออายุเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยทั้งๆ ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วจึงไม่ถูกต้อง 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติบทก าหนดโทษไว้อย่างชัดแจ้ง จึงเป็นเรื่องของการกระท าผิด
จรรยาบรรณในเร่ืองของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม้ว่าจะไม่มีบทก าหนดโทษก็ตาม 
 
กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อเสนอขาย
ประกันภัยแก่ลูกค้า 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 บัญญัติว่า ผู้ใดจะกระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ดังนั้น การที่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไปติดต่อเสนอขาย
ประกันภัยแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าด้วยตนเอง หรือท าในฐานะเป็นตัวแทนของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลก็ตาม จึงมีความผิดตามกฎหมายบทก าหนดโทษตามมาตรา 99 บัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
กรณีที่ 4: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยเก็บเงินค่า เบี้ย
ประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว แต่ไม่น าส่งบริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด7 
 นายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว จะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาตามประกาศนายทะเบียนเรื่องวิธีการเก็บเบี้ยประกันภัย ที่ก าหนดให้บริษัท
ต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ ดังนั้น การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยได้แล้ว แต่ไม่น าส่ง
บริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจึงมีความผิด 
 
 

7 กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บเบี้ยประกันภัยมี 2 ฉบับ คือ ประกาศนายทะเบียน เร่ืองการเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัย
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 กรณีที่ 1: นายหน้าประกันวินาศภัยแนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือแถลงเท็จใน
การตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพิจารณาไม่รับประกันภัย 
  กรณีที่ 2: นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งแล้ว เมื่อ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัยใกล้จะหมดอายุ จึงไปสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้และไดร้ับ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
  กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อเสนอ
ขายประกันภัยแก่ลูกค้า  
 กรณีที่ 4: นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว แต่ไม่น าส่งบริษัทประกันวินาศภัย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
 ในส่วนการกระท าทุจริตของบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใช่นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น อาจจะเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยเอง เช่น กระท าการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาท าประกัน
โดยตรง แต่น าไปออกในชื่อตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอื่นที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อรับค่าบ าเหน็จ 
และแบ่งกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนรับเงิน
ค่าตอบแทนจากอู่ซ่อมรถยนต์ในการตอบแทนการน ารถยนต์เข้าไปซ่อมที่อู่ ทั้งนี้ การกระท าทุจริตอาจเป็นการกระท า
เพียงล าพังหรือเป็นขบวนการก็ได้ 
 การกระท าทุจริตของธุรกิจประกันภัยดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น บางกรณีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย
อย่างชัดแจ้ง แต่บางกรณีอาจไม่ผิดกฎหมาย ด้วยไม่มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น การรับเงินค่าตอบแทนจาก 
อู่ซ่อมรถยนต์ แต่ถึงกระนั้นอาจถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณได้ 
 กรณีการกระท าทุจริตของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ยกมาข้างต้น 5 ข้อมีบทลงโทษก าหนดไว้ในพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
ในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 และในข้อ 16 ของประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ 
และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
 
กรณีที่ 1: นายหน้าประกันวินาศภัยแนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญ หรือแถลงเท็จในการ
ตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่บริษัทจะพิจารณาไม่รับประกันภัย 
 กฎหมายห้ามมิให้นายหน้าประกันวินาศภัย 

(1)  ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 
(2)  ให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ  

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-11 
 

 ดังนั้น การกระท าในกรณีนี้ เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย 
โดยกฎหมายมีบทลงโทษระบุไว้ว่าอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 
กรณีที่ 2: นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นว่า
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยใกล้จะหมดอายุ จึงไปสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้และ
ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเข้าไปท างานเป็นพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือลูกจ้างในบริษัทประกัน
วินาศภัยใดก็ตาม ถือว่าใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของผู้นั้นสิ้นสุดลง ตามความในมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และเมื่อใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยสิ้นสุดลงแล้ว ก็ไม่สมควรได้รับ
อนุญาตให้ท าการต่ออายุได้ ดังนั้น การที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปต่ออายุเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยทั้งๆ ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วจึงไม่ถูกต้อง 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติบทก าหนดโทษไว้อย่างชัดแจ้ง จึงเป็นเรื่องของการกระท าผิด
จรรยาบรรณในเร่ืองของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม้ว่าจะไม่มีบทก าหนดโทษก็ตาม 
 
กรณีที่ 3: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อเสนอขาย
ประกันภัยแก่ลูกค้า 
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 บัญญัติว่า ผู้ใดจะกระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ดังนั้น การที่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไปติดต่อเสนอขาย
ประกันภัยแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าด้วยตนเอง หรือท าในฐานะเป็นตัวแทนของนายหน้าประกันวินาศภัย
ประเภทนิติบุคคลก็ตาม จึงมีความผิดตามกฎหมายบทก าหนดโทษตามมาตรา 99 บัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
กรณีที่ 4: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยเก็บเงินค่า เบี้ย
ประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว แต่ไม่น าส่งบริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด7 
 นายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้ว จะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาตามประกาศนายทะเบียนเรื่องวิธีการเก็บเบี้ยประกันภัย ที่ก าหนดให้บริษัท
ต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ ดังนั้น การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยได้แล้ว แต่ไม่น าส่ง
บริษัทประกันวินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจึงมีความผิด 
 
 

7 กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บเบี้ยประกันภัยมี 2 ฉบับ คือ ประกาศนายทะเบียน เร่ืองการเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัย
ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 ส าหรับบทก าหนดโทษ ตามประกาศนายทะเบียน เรื่องการเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องถูกบริษัท
ประกันวินาศภัยบอกเลิกการมอบอ านาจให้เก็บเบี้ยประกันภัยเสีย 
 
กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
 กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระท าทุจริตในการสอบ ซึ่งประกาศนายทะเบียน เร่ือง การสมัครสอบ การจัดสอบ 
การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2552 ข้อ 16 ระบุบทก าหนดโทษไว้ว่า ผู้สมัครสอบที่กระท าทุจริตหรือมีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นท าการสอบแทน ต้องถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
และการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีก าหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้
กระท าการนั้น หากผู้ท าการสอบแทนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
อยู่แล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอ านาจ  
เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 
2. แนวทางการป้องกัน 
 นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ต้องมีมาตรการที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องในการ
ยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการทุจริต และการฝ่าฝืนกฎหมายของธุรกิจประกันภัยดังที่ด าเนินการอยู่ อาทิ 
การเพิกถอนใบอนุญาตของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย การปรับบริษัทประกันวินาศภัย การสั่งให้หยุดรับ
ประกันภัยเป็นการชั่วคราว จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว ในส่วนของบริษัทประกัน
วินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ตลอดจนสมาคมประกันภัยที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันหาทางป้องกัน 
และระงับยับยั้งการละเมิดจรรยาบรรณ การฝ่าฝืนกฎหมายและการทุจริตให้มากที่สุด 
 ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัทมีการก าหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีแล้ว และใน
ขณะเดียวกันส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยก็ได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้า
ประกันวินาศภัยขึ้นให้บุคลากรในอาชีพประกันวินาศภัยถือปฏิบัติกัน แต่การละเมิดจรรยาบรรณก็ยังไม่มีบทลงโทษ
โดยตรงที่ชัดเจน นอกเสียจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยเท่านั้น อีกทั้งมาตรการที่เรียกว่า การคว่ าบาตร (Sanction) 
หรือการผนึกก าลังของคนในอาชีพเดียวกันเพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ (Professional Solidarity) ก็ยังไม่มี 
ในธุรกิจประกันภัยของไทย  
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่าง
การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทาง  
อาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ดังนั้นในอนาคต หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอน
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ใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉล ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก็อาจถูกด าเนินคดี
จนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย 
 ส าหรับองค์กรต่างๆ ของธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย 
แนวทางป้องกันการทุจริตที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร แนวทางทั่วไป คือ  
 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน 
และทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตจะได้ถูกระบุ
และจัดการอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  

ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยง ตลอดจนการวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ก่อนค านึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่  

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความรุนแรง และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน  

ขั้นตอนที่ 4: การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการ
ควบคุมภายในที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันได้รับการประเมินแล้วว่าไม่เพียงพอ  
 2) การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดยคณะ-
กรรมการบริษัทและผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ส าหรับกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อจัดการและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ร่วมกันระบุไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในขั้นตอนแรกให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสารท าความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกระดับขององค์กรและควบคุมติดตามการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานควรมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถสอบทานและอนุมัติ  
 3) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Detection) แม้ว่ามาตรการป้องกันการทุจริตโดยการประเมินความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ในระดับหนึ่งก็ตาม องค์กรจ าเป็นต้องมี
มาตรการตรวจสอบการทุจริต เพื่อจะได้พบและรายงานการกระท าที่อาจเป็นการทุจริตได้อย่างทันท่วงที เมื่อใดก็
ตามที่มีการแจ้งเหตุ หรือเบาะแสการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการแจ้ง
เบาะแส และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการทุจริต เช่น สรุปเหตุการณ์และสถานะของการด าเนินงานกรณีเกิดการทุจริตใน
องค์กร เป็นต้น เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนและต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ในกรณีที่เหตุหรือเบาะแสการทุจริตมีความร้ายแรงและจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานเหตุการทุจริตดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้มีอ านาจโดยตรงทันที ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยได้ 
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7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 ส าหรับบทก าหนดโทษ ตามประกาศนายทะเบียน เรื่องการเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องถูกบริษัท
ประกันวินาศภัยบอกเลิกการมอบอ านาจให้เก็บเบี้ยประกันภัยเสีย 
 
กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
 กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระท าทุจริตในการสอบ ซึ่งประกาศนายทะเบียน เร่ือง การสมัครสอบ การจัดสอบ 
การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2552 ข้อ 16 ระบุบทก าหนดโทษไว้ว่า ผู้สมัครสอบที่กระท าทุจริตหรือมีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นท าการสอบแทน ต้องถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
และการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีก าหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้
กระท าการนั้น หากผู้ท าการสอบแทนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
อยู่แล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอ านาจ  
เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 
2. แนวทางการป้องกัน 
 นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ต้องมีมาตรการที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องในการ
ยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการทุจริต และการฝ่าฝืนกฎหมายของธุรกิจประกันภัยดังที่ด าเนินการอยู่ อาทิ 
การเพิกถอนใบอนุญาตของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย การปรับบริษัทประกันวินาศภัย การสั่งให้หยุดรับ
ประกันภัยเป็นการชั่วคราว จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว ในส่วนของบริษัทประกัน
วินาศภัย บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ตลอดจนสมาคมประกันภัยที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันหาทางป้องกัน 
และระงับยับยั้งการละเมิดจรรยาบรรณ การฝ่าฝืนกฎหมายและการทุจริตให้มากที่สุด 
 ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัทมีการก าหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีแล้ว และใน
ขณะเดียวกันส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยก็ได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้า
ประกันวินาศภัยขึ้นให้บุคลากรในอาชีพประกันวินาศภัยถือปฏิบัติกัน แต่การละเมิดจรรยาบรรณก็ยังไม่มีบทลงโทษ
โดยตรงที่ชัดเจน นอกเสียจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยเท่านั้น อีกทั้งมาตรการที่เรียกว่า การคว่ าบาตร (Sanction) 
หรือการผนึกก าลังของคนในอาชีพเดียวกันเพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ (Professional Solidarity) ก็ยังไม่มี 
ในธุรกิจประกันภัยของไทย  
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่าง
การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทาง  
อาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ดังนั้นในอนาคต หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอน

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-13 
 

ใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉล ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก็อาจถูกด าเนินคดี
จนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย 
 ส าหรับองค์กรต่างๆ ของธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย 
แนวทางป้องกันการทุจริตที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร แนวทางทั่วไป คือ  
 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน 
และทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตจะได้ถูกระบุ
และจัดการอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  

ขั้นตอนที่ 2: การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยง ตลอดจนการวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ก่อนค านึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่  

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความรุนแรง และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน  

ขั้นตอนที่ 4: การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการ
ควบคุมภายในที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันได้รับการประเมินแล้วว่าไม่เพียงพอ  
 2) การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดยคณะ-
กรรมการบริษัทและผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ส าหรับกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อจัดการและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ร่วมกันระบุไว้ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในขั้นตอนแรกให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสารท าความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกระดับขององค์กรและควบคุมติดตามการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานควรมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถสอบทานและอนุมัติ  
 3) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Detection) แม้ว่ามาตรการป้องกันการทุจริตโดยการประเมินความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ในระดับหนึ่งก็ตาม องค์กรจ าเป็นต้องมี
มาตรการตรวจสอบการทุจริต เพื่อจะได้พบและรายงานการกระท าที่อาจเป็นการทุจริตได้อย่างทันท่วงที เมื่อใดก็
ตามที่มีการแจ้งเหตุ หรือเบาะแสการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการแจ้ง
เบาะแส และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการทุจริต เช่น สรุปเหตุการณ์และสถานะของการด าเนินงานกรณีเกิดการทุจริตใน
องค์กร เป็นต้น เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนและต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ในกรณีที่เหตุหรือเบาะแสการทุจริตมีความร้ายแรงและจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานเหตุการทุจริตดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้มีอ านาจโดยตรงทันที ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยได้ 
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 4) การมอบอ านาจด าเนินการ (Empowerment) คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่า บริษัทมีการจัดท า
อ านาจด าเนินการไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการมอบอ านาจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร และบุคคลแต่ละระดับ
ในสายงานขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้อ านาจในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างอย่างถูกต้อง ไม่เกิน  
ขอบอ านาจที่แต่ละคนมีอยู่ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทุจริตได้ทางหนึ่ง 
 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าผู้บริหารได้
จัดท าระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ หรือสาขาขององค์กรไว้อย่างครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใช้ปฏิบัติงานและควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง เช่น คู่มือการรับประกันภัยทุกประเภท คู่มือการ
จัดการสินไหมทดแทน เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือ การประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและหัวหน้างานทั้งหลายขององค์กรในการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณ ซึ่งรวมอยู่ที่ค าๆ เดียว คือ การมีหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวและละอายต่อการท าชั่ว) นั่นเอง 
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เรื่องที่ 7.3  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออก
ได้ดังนี้  

1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า8  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
คร้ังที่ 1 (นว. 1) ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ดี
ต่อบริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตนเอง รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแล (ข้อ 2-6) ส่วนแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ สังคมและส่วนรวม (ข้อ 7-9) จะกล่าวถึงในคู่มือ
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (นว. 3)  
 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
 นายหน้าประกันวินาศภัย ถือเป็นผู้จัดการการประกันภัยในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นคู่สัญญาของ
ผู้เอาประกันภัย ดังนี้  
 1) ให้ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และไม่ร่วมมือกับลูกค้าในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่ส าคัญ
ในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงข้อมูลการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 
 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัย  
 3) ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัยของลูกค้า และจัดการเอาประกันภัยตาม
ความประสงค์ของลูกค้าในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 

8 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั  
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 4) การมอบอ านาจด าเนินการ (Empowerment) คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่า บริษัทมีการจัดท า
อ านาจด าเนินการไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการมอบอ านาจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร และบุคคลแต่ละระดับ
ในสายงานขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้อ านาจในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างอย่างถูกต้อง ไม่เกิน  
ขอบอ านาจที่แต่ละคนมีอยู่ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทุจริตได้ทางหนึ่ง 
 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะกรรมการบริษัทต้องแน่ใจว่าผู้บริหารได้
จัดท าระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ หรือสาขาขององค์กรไว้อย่างครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใช้ปฏิบัติงานและควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง เช่น คู่มือการรับประกันภัยทุกประเภท คู่มือการ
จัดการสินไหมทดแทน เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือ การประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและหัวหน้างานทั้งหลายขององค์กรในการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณ ซึ่งรวมอยู่ที่ค าๆ เดียว คือ การมีหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวและละอายต่อการท าชั่ว) นั่นเอง 
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เรื่องที่ 7.3  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  
 นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออก
ได้ดังนี้  

1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า8  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
คร้ังที่ 1 (นว. 1) ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ดี
ต่อบริษัทประกันวินาศภัย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตนเอง รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแล (ข้อ 2-6) ส่วนแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ สังคมและส่วนรวม (ข้อ 7-9) จะกล่าวถึงในคู่มือ
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (นว. 3)  
 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
 นายหน้าประกันวินาศภัย ถือเป็นผู้จัดการการประกันภัยในนามลูกค้า เพื่อเข้าท าสัญญากับบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นคู่สัญญาของ
ผู้เอาประกันภัย ดังนี้  
 1) ให้ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และไม่ร่วมมือกับลูกค้าในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่ส าคัญ
ในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงข้อมูลการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 
 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัย  
 3) ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัยของลูกค้า และจัดการเอาประกันภัยตาม
ความประสงค์ของลูกค้าในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 

8 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 4) ร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับลูกค้า และสังคม  
 5) ร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทตรวจสอบความเสียหายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
วินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบ และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 
 การปฏิบัติที่ดีข้อนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น เนื่องจาก
กรรมการของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ถูกมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น9 บทบาทและหน้าที่
ของกรรมการจึงต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็น
เจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดี
และต่อเนื่อง และธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน 

2) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและโปร่งใส และด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง  และ
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ  

4) หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กร 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี  
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
 การปฏิบัติที่ดีข้อนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่ง
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพราะหากพนักงานมี
ความรูค้วามสามารถ ย่อมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม  
 ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน ดังนี้  
 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริต ในการแต่งตั้ง โยกย้าย
พนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ 
 

9 พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2555 
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 2) ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการ
ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
 4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้
พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
 5) ก าหนดระเบียบและบทลงโทษอย่างชัดเจนเด็ดขาด ส าหรับการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้ ในการหาประโยชน์
ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท 
 6) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อพนักงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อพนักงานเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
4. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อ
สภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ 
  ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง ดังนี้  

1) มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย  
2) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นอยู่ในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 
3) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ด้วยการให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 

ใส่ใจให้บริการ ประสงค์ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  
4) รักษาผลประโยชน์ของทั้งลูกค้า ตนเอง บริษัทประกันวินาศภัย และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ 

ที่จะท าให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5) พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน

ประกันภัยหรือความรู้อ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และน ามาพัฒนาการ
ให้บริการต่อลูกค้าได้ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อตนเองที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อตนเองเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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 4) ร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับลูกค้า และสังคม  
 5) ร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทตรวจสอบความเสียหายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
วินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบ และพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 
 การปฏิบัติที่ดีข้อนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น เนื่องจาก
กรรมการของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ถูกมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น9 บทบาทและหน้าที่
ของกรรมการจึงต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็น
เจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดี
และต่อเนื่อง และธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน 

2) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและโปร่งใส และด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง  และ
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ  

4) หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กร 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี  
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
 การปฏิบัติที่ดีข้อนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่ง
นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ควรดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพราะหากพนักงานมี
ความรูค้วามสามารถ ย่อมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีขององค์กรนั้น และธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม  
 ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน ดังนี้  
 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริต ในการแต่งตั้ง โยกย้าย
พนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ 
 

9 พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2555 
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 2) ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการ
ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
 4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ และเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน ให้
พนักงานปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
 5) ก าหนดระเบียบและบทลงโทษอย่างชัดเจนเด็ดขาด ส าหรับการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้ ในการหาประโยชน์
ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท 
 6) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อพนักงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อพนักงานเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
4. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
 นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ก ากับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อ
สภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ 
  ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง ดังนี้  

1) มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย  
2) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นอยู่ในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 
3) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ด้วยการให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 

ใส่ใจให้บริการ ประสงค์ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  
4) รักษาผลประโยชน์ของทั้งลูกค้า ตนเอง บริษัทประกันวินาศภัย และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ 

ที่จะท าให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5) พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน

ประกันภัยหรือความรู้อ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และน ามาพัฒนาการ
ให้บริการต่อลูกค้าได้ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อตนเองที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อตนเองเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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5. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและ
ผู้ที่เก่ียวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่าง
เคร่งครัด และเหมาะสม ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล ดังนี้  

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ นโยบายของหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด  
2) ให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน

ก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ 
3) รวบรวมความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่ดีจากลูกค้า ประชาชนทั่วไป และน าข้อมูลที่ได้รับมาน าเสนอต่อ

หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่อไป  
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ า 
ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเท่านั้น ดังนั้น 
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 7.4  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  
 คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  
 โดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยา-
บรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (นว. 3)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 การอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 
 ความเป็นมา: นายสมชายประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และสอบความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด จึงมายื่นค าขอรับใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตนายหน้า
ประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นายสมชายจึงท าการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยต่อลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใกล้ครบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล้สิ้นอายุ 
นายสมชายต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย แต่นายสมชายเห็นว่าการเข้ารับ
การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตนั้น เป็นการเสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปล่อยใบอนุญาตขาดต่ออายุ  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าเช่นนี้ถือว่านายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ10 
เพราะไม่เข้ารับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไม่พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ 
นายหน้าประกันวินาศภัยควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการพูดการน าเสนอ  
 
 10 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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5. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นคนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและ
ผู้ที่เก่ียวข้อง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของนายหน้าประกันวินาศภัยอย่าง
เคร่งครัด และเหมาะสม ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล ดังนี้  

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ นโยบายของหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด  
2) ให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน

ก ากับดูแล เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ 
3) รวบรวมความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่ดีจากลูกค้า ประชาชนทั่วไป และน าข้อมูลที่ได้รับมาน าเสนอต่อ

หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่อไป  
 แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ า 
ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเท่านั้น ดังนั้น 
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 7.4  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  
 คู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 2 และ 3 (นว. 1, นว. 2 และ นว. 3)  
มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  
 โดยคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยา-
บรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึงหลัก
จรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 (นว. 3)  
จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 การอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 
 ความเป็นมา: นายสมชายประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และสอบความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด จึงมายื่นค าขอรับใบอนุญาตและได้รับใบอนุญาตนายหน้า
ประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นายสมชายจึงท าการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยต่อลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใกล้ครบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล้สิ้นอายุ 
นายสมชายต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย แต่นายสมชายเห็นว่าการเข้ารับ
การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตนั้น เป็นการเสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปล่อยใบอนุญาตขาดต่ออายุ  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าเช่นนี้ถือว่านายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ10 
เพราะไม่เข้ารับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไม่พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ 
นายหน้าประกันวินาศภัยควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการพูดการน าเสนอ  
 
 10 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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หรือหลักสูตรเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 
กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาความรู้ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 
 ความเป็นมา: นายพงษ์เดชเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
เป็นเพื่อนกับนางปรียา ต่อมานางปรียาต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองบ้านอยู่อาศัยของตน นาง
ปรียามีข้อมูลที่ได้ทราบว่าบริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัท มีการออกแบบความคุ้มครองแบบแพคเก็จให้กับที่อยู่
อาศัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความคุ้มครองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม ซึ่งเห็นว่า
เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอให้นายพงษ์เดชน าเสนอการประกันภัยดังกล่าว แต่ด้วยบริษัทประกันวินาศภัย  
ที่นายพงษ์เดชเสนอขายอยู่ไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสม และนายพงษ์เดชก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ 
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ฯ ใหม่ นายพงษ์เดชจึงท าการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยให้กับนางปรียา  
และแจ้งนางปรียาว่าความคุ้มครองนี้ก็เพียงพอแล้วกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา อีกทั้งเบี้ยประกันภัยก็ถูกกว่าด้วย  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายพงษ์เดชผิดจรรยาบรรณ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีความ
พยายามในการให้บริการลูกค้า ไม่พยายามหาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า และ 
ไม่พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการไม่พยายามศึกษาและหมั่นเรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่ออธิบาย
แก่ลูกค้าให้เกิดความเข้าใจ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ที่หลากหลาย และความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยถูกพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้าได้เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และต้องสามารถอธิบายให้
ลูกค้าเข้าใจถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย รวมถึง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์
ประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา และความคุ้มครอง  
 
กรณีศึกษาที่ 3 ช่วยปกปิดข้อมูลไม่ให้บริษัทประกันภัยทราบ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 4 รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนิน
ธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 ความเป็นมา: นายจรูญได้ท าประกันภัยสุขภาพกับนางสาวจันทร์เพ็ญซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและ  
ส่งงานให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยนางสาวจันทร์เพ็ญแจ้งกับนายจรูญว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน 
แต่นายจรูญเกรงว่า ถ้าแจ้งความจริงให้บริษัทฯ ทราบแล้วจะท าให้การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ ล่าช้า นาย
จรูญจึงไม่แจ้งข้อมูลนี้ให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายจรูญผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อความจริงของนางสาวจันทร์
เพ็ญแก่บริษัทประกันวินาศภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย และไม่รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทประกันวินาศภัย  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี : นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทราบ เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
ของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การรักษาความลับของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 4 รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนิน
ธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 ความเป็นมา: นายสุชาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 1 ให้กับนายบริบูรณ์ หนึ่งปีผ่านไป  นายบริบูรณ์ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ได้ตรงตามนัดหมาย นายสุชาติทวงถามหลายครั้งจนเบื่อ จึงบ่นเร่ืองนี้ให้ภรรยาฟัง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของของนายสุชาติผิดจรรยาบรรณ เพราะน าความลับอันไม่สมควรเปิดเผยของ 
ผู้เอาประกันภัยไปบอกต่อบุคคลภายนอก 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทประกันวินาศภัย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

หรือหลักสูตรเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 
กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาความรู้ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 
 ความเป็นมา: นายพงษ์เดชเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
เป็นเพื่อนกับนางปรียา ต่อมานางปรียาต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองบ้านอยู่อาศัยของตน นาง
ปรียามีข้อมูลที่ได้ทราบว่าบริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัท มีการออกแบบความคุ้มครองแบบแพคเก็จให้กับที่อยู่
อาศัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความคุ้มครองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม ซึ่งเห็นว่า
เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอให้นายพงษ์เดชน าเสนอการประกันภัยดังกล่าว แต่ด้วยบริษัทประกันวินาศภัย  
ที่นายพงษ์เดชเสนอขายอยู่ไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสม และนายพงษ์เดชก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ 
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ฯ ใหม่ นายพงษ์เดชจึงท าการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยให้กับนางปรียา  
และแจ้งนางปรียาว่าความคุ้มครองนี้ก็เพียงพอแล้วกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา อีกทั้งเบี้ยประกันภัยก็ถูกกว่าด้วย  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายพงษ์เดชผิดจรรยาบรรณ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่มีความ
พยายามในการให้บริการลูกค้า ไม่พยายามหาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า และ 
ไม่พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการไม่พยายามศึกษาและหมั่นเรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่ออธิบาย
แก่ลูกค้าให้เกิดความเข้าใจ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ที่หลากหลาย และความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยถูกพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายให้ลูกค้าได้เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และต้องสามารถอธิบายให้
ลูกค้าเข้าใจถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย รวมถึง สามารถเสนอแนะว่ากรมธรรม์
ประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา และความคุ้มครอง  
 
กรณีศึกษาที่ 3 ช่วยปกปิดข้อมูลไม่ให้บริษัทประกันภัยทราบ 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 4 รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนิน
ธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 ความเป็นมา: นายจรูญได้ท าประกันภัยสุขภาพกับนางสาวจันทร์เพ็ญซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและ  
ส่งงานให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยนางสาวจันทร์เพ็ญแจ้งกับนายจรูญว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน 
แต่นายจรูญเกรงว่า ถ้าแจ้งความจริงให้บริษัทฯ ทราบแล้วจะท าให้การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ ล่าช้า นาย
จรูญจึงไม่แจ้งข้อมูลนี้ให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-21 
 

 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายจรูญผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อความจริงของนางสาวจันทร์
เพ็ญแก่บริษัทประกันวินาศภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย และไม่รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทประกันวินาศภัย  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี : นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทราบ เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
ของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 
กรณีศึกษาที่ 4 การรักษาความลับของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 4 รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการด าเนิน
ธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 ความเป็นมา: นายสุชาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 1 ให้กับนายบริบูรณ์ หนึ่งปีผ่านไป  นายบริบูรณ์ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ได้ตรงตามนัดหมาย นายสุชาติทวงถามหลายครั้งจนเบื่อ จึงบ่นเร่ืองนี้ให้ภรรยาฟัง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของของนายสุชาติผิดจรรยาบรรณ เพราะน าความลับอันไม่สมควรเปิดเผยของ 
ผู้เอาประกันภัยไปบอกต่อบุคคลภายนอก 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทประกันวินาศภัย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้ง
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัย  
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 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2, บทที่ 3 

 
 

 
 
 
ชื่อ   อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ   ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
  M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 7 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 7 
 
 

 

ชื่อ            อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
วุฒิ           พณ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        M.B.A. (Risk Management & Insurance / Finance, Investment & Banking) 
                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
           Chartered Insurer, Chartered Insurance Institute, U.K. 
บทที่เขียน   บทที่ 5 

  
 

ชื่อ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

  
ชื่อ            อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 7 
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                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

  
ชื่อ            อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

��2_edit NT_312page.indd   310 2/28/2563 BE   9:14 PM



 
 

รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2, บทที่ 3 

 
 

 
 
 
ชื่อ   อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ   ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
  M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 4, บทที่ 7 
 
 

 

ชื่อ            อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
วุฒิ           พณ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        M.B.A. (Risk Management & Insurance / Finance, Investment & Banking) 
                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
           Chartered Insurer, Chartered Insurance Institute, U.K. 
บทที่เขียน   บทที่ 5 

  
 

ชื่อ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

  
ชื่อ            อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ชื่อ            อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
วุฒิ           พณ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        M.B.A. (Risk Management & Insurance / Finance, Investment & Banking) 
                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
           Chartered Insurer, Chartered Insurance Institute, U.K. 
บทที่เขียน   บทที่ 5 

  
 

ชื่อ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

  
ชื่อ            อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

 

ชื่อ            อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
วุฒิ           พณ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        M.B.A. (Risk Management & Insurance / Finance, Investment & Banking) 
                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
           Chartered Insurer, Chartered Insurance Institute, U.K. 
บทที่เขียน   บทที่ 5 

  
 

ชื่อ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

  
ชื่อ            อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 7 
 

 

ชื่อ            อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
วุฒิ           พณ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        M.B.A. (Risk Management & Insurance / Finance, Investment & Banking) 
                University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
        FCII, Chartered Insurance Institute, U.K. 
       FIINZ, Insurance Institute of New Zealand, New Zealand 
        CPCU, American Institute for Property & Liability Underwriters, U.S.A. 
        ARM, Insurance Institute of America, U.S.A. 
ต าแหน่ง      รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัทเมอืงไทยประกันภยั จา้กัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกจิและวิชาการประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
           Chartered Insurer, Chartered Insurance Institute, U.K. 
บทที่เขียน   บทที่ 5 

  
 

ชื่อ รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     ข้าราชการบ้านาญ อดีตรองศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 
 

 
 

 

ชื่อ           อาจารย์งามตา เขมะจิโต              
วุฒิ     บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
               (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
               บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

          Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
  Institute   
ต าแหน่ง    นักวิชาการอิสระ     
บทที่เขียน   บทที่ 7 
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ชื่อ  อาจารย์สุทิน เกษมสุข  
วุฒิ  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 RFC., International Association of Registered Financial Consultant 
 ALMI., Life Office Management Association 
ต าแหน่ง ผู้จัดการสถาบันประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 7 

 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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