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????????? 

 *การประกนัภัยดีจริงหรือไม่ 

 *การประกนัภัยคอือะไร (นิยาม แนวคดิและที่มา) 



ท่านเคยเจอสงสัยไหมว่า 
    
   1. ตกลงเราต้องซ้ือประกนัภัยอะไรบ้าง  
   2. วธีิการเลอืกซ้ือประกนัภัย 
   3. บริษัทไม่ยอมชดใช้และบอกเลกิสัญญาได้? 
   4.บริษทัจะชดใช้ให้ไม่เตม็ตามทุนประกนัภยั 
/ความเสียหายที่แท้จริง? 
   5.บริษัทชดใช้เป็นของเก่ามือสอง? 
 



Case Study  ประกนั IAR              
อาคารพาณชิย์ 4 ลำ้นบำท  

ไฟไหมอ้ำคำรเสียหำยบำงส่วน มูลค่ำ 2 ลำ้นบำท 
ใชเ้วลำซ่อมแซม 2 เดือน 
ผูเ้อำประกนัภยัเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน  
           1. ค่ำซ่อมแซมอำคำร 2 ลำ้นบำท 
           2. ค่ำขำดรำยได ้2 แสนบำท    
       3. ค่ำเสียหำยต่อร้ัวก ำแพงของเพื่อนบำ้น 3แสนบำท 



แนวคิดของกำรประกนัอคัคีภยั   
1. เป็นการประกนัภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) 

– คุ้มครองความเสียหายโดยตรงทางกายภาพต่อ      
วตัถุทีเ่อาประกนัภัย (Direct Physical Damage to 
Property) – Coven v. Hong Kong Chinese Ins.  

2. ไม่คุ้มครองความเสียหายทางการเงนิสืบเน่ือง 
(Consequential Loss) – Leger v. Royal Ins. Co. 

3. ไม่คุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายของผู้เอา
ประกนัภัย (Liability) 



Business Interruption Insurance (BI) 

การประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกั 

• ความเสียหายทางกายภาพ (Material Damage) เกดิขึน้
ต่อทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย (Productive Property) 

• เกดิความเสียหายทางการเงินอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกนัภัย 



Turnover consists of  

• Variable Charge (Variable Cost) 

• Standing Charge (Fixed Cost)  

• Net Profit  
 

การประกนัภัยจะจ่าย ก าไรขั้นต้น (Gross Profit) 

 1. Turnover – Variable Cost  

 2. Fixed Cost + Net Profit  

 

 

Business Interruption              
(Indemnity Period)  

 
 



ลกัษณะของสัญญาประกนัภัย  

    
   1. สัญญาเพือ่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   2. สัญญาเส่ียงโชค 
   3. สัญญาที่ต้องมีส่วนได้เสีย 
   4. สัญญาที่ต้องการความซ่ือสัตย์อย่างยิง่ 
   5. เป็นสัญญาทีรั่ฐก ากบัดูแล 
 



ผู้รับประกนัวนิาศภัย                                               
มีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม ม. 877 
เพือ่จ านวนวนิาศภัยอนัแท้จริง 

หลกัสัญญาเพือ่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 



  ถ้าได้ท าสัญญาประกนัภัยเป็นสองราย หรือกว่าน้ัน
สืบเน่ืองเป็นล าดบักนั                                                             
 1. ผู้รับประกนัภยัคนแรกจะต้องรับผดิเพือ่ความวนิาศ
ภยั ก่อนถ้าและจ านวนเงนิซ่ึงผู้รับประกนัภยัคนแรกได้ใช้
น้ันยงัไม่คุ้มจ านวนวนิาศภยัไซร้                                                           
 2. ผู้รับประกนัภยัคนถัดไปกต้็องรับผดิในส่วนทีย่งัขาด
อยู่น้ันต่อ ๆ กนัไปจนกว่าจะคุ้มวนิาศ  

Double Insurance มาตรา 870  



 สัญญาประกนัภัยทั้งหลาย                                                         
ถ้าลงวนัเดยีวกนั ท่านให้ถือว่าได้ท าพร้อมกนั 

 

  ผู้รับประกนัภยัแต่ละคนต้องใช้เงนิจ านวนวนิาศทีแ่ท้จริง            
แบ่งตามส่วนมากน้อยทีต่นได้รับประกนัภัยไว้ 

Double Insurance มาตรา 870  



 ถ้าทรัพย์สินรายเดยีวกนัได้เอาประกนัภัยไว้หลายราย บริษัท
จะร่วมเฉลีย่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกนิกว่าส่วนเฉลีย่
ตามจ านวนเงนิที่บริษัทได้รับประกนัภัย 

 และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี ้บริษัท
จะไม่ยกเอาล าดบัการรับประกนัภัยก่อน - หลงั ขึน้เป็น
ข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลีย่ชดใช้ความเสียหายดงักล่าว  

เงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัอคัคภีัย (การประกนัภัยซ ้าซ้อน) 



Case Study 
นำย ก ซ้ือประกนัรถยนตป์ระเภทหน่ึงไวก้บับริษทัเอ
ประกนัภยั ไดข้บัรถมำดว้ยควำมระมดัระวงั แต่ถูกนำย ข ซ่ึง
ขบัมำโดยประมำทชน และปรำกฏวำ่นำย ข ไดซ้ื้อประกนั
รถยนตป์ระเภทสำม ไวก้บับริษทับีประกนัภยั เหตุกำรณ์
ดงักล่ำวท ำใหร้ถของนำย ก เสียหำยเป็นเงิน 50,000 บำท 
 นาย ก จะร้องเรียกร้องให้ใครรับผดิต่อความเสียหาย
ดังกล่าวได้บ้าง  



สิทธิของผู้รับประกนัวนิาศภัย 

การรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกนัภัย                                       
(Rule of Subrogation) – Step in to the insured’s shoes   
ม. 880 ถ้าความวนิาศภัยน้ันได้เกดิขึน้เพราะการกระท าของ 
บุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกนัได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็น
จ านวน เพยีงใด ผู้รับประกนัภยัย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอา
ประกนัภยั และ ของผู้รับประโยชน์ซ่ึงมต่ีอบุคคลภายนอกเพยีง
น้ัน 



สัญญาประกนัภัยเป็นสัญญาเส่ียงโชค  

    สัญญาซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาน้ันจะ
กระท าเมือ่มเีหตุการณ์อนัไม่แน่นอนเกดิขึน้  

   ฝ่ายผู้เอาประกนัภัย เส่ียงโชคช าระเบีย้ประกนัภัย   
ถ้าเกดิภัยขึน้ กจ็ะได้ค่าสินไหมทดแทน    

ฝ่ายผู้รับประกนัภัย เส่ียงโชคที่จะต้องเสียค่าสินไหมทดแทน 



หลกัส่วนได้เสีย (Insurable Interest)  

       มาตรา 863  “อนัสัญญาประกนัภัยน้ัน ถ้าผู้เอา
ประกนัภัย   มิได้มีส่วนได้เสียในเหตุทีป่ระกนัภยัไว้น้ันไซร้ 
ท่านว่าย่อมไม่ผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด”  

    “ ส่วนได้เสียในเหตุทีป่ระกนัภยั ”หมายถึง ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการคงอยู่ หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกดิขึน้                  
ผู้มีส่วนทีจ่ะต้องเสียหายในเหตุการณ์น้ัน ผู้น้ันย่อมมี          
ส่วนได้เสีย สามารถเอาประกนัภัยใน เหตุการณ์น้ันได้  



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่เหมาะสม 

1. การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย สูงกว่า            
มูลค่าทีแ่ท้จริงของทรัพย์สิน                            
 
(Over Insurance) - Contract of Indemnity 



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่เหมาะสม 

2. การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย ต ่ากว่า            
มูลค่าทีแ่ท้จริงของทรัพย์สิน                                    

(Under Insurance) = (Self Insurance) 
 

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั คูณด้วย ความเสียหายที่
แท้จริง หารด้วย มูลค่าทีแ่ท้จริงของทรัพย์  



สัญญาประกนัภยัอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความ
สุจริตอย่างยิง่ (Principle of utmost good faith)  

      สัญญาอยู่บนพืน้ฐานของความไม่เท่าเทียมกนั                   
กฎหมายจงึก าหนดให้ผู้เอาประกนัภยัมหีน้าที ่
เปิดเผยข้อความจริงอนัเป็นสาระส าคญั (โมฆยีะ) 



สัญญาประกนัภยั เป็นสัญญาทีรั่ฐก ากบัดูแล  

พระราชบัญญัตปิระกนัวนิาศภัย พ.ศ.2535             
  มาตรา 29 วรรคแรก  

     กรมธรรม์ประกนัภยัทีบ่ริษทัออกให้แก่ผู้เอา
ประกนัภัย ต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่

นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ 
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เลอืกประกนัภัยบริษัทไหนดี 

 *ดูทุนประกนัภัยกบัเบีย้ประกนัภัยเพยีงพอหรือไม่ 

 *ตรวจสอบฐานะทางการเงิน 

 *ตรวจสอบพฤติกรรมทางการตลาด 



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย              
กบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

1. กำรก ำหนดตำมมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น 
(Actual Cash Value) --> ชดใชต้ามความเสียหาย
ที่แท้จริง (Actual Cash Value)  

 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั - รำคำทรัพยสิ์นท่ีสร้ำงใหม่ 
หกัดว้ย ค่ำเส่ือมรำคำ (Replacement Value – 

Physical Depreciation)  



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย              
กบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

2. กำรก ำหนดตำมมูลค่ำกำรจดัหำทรัพยสิ์นทดแทน 
(Replacement Value) --> ชดใชต้ำมจ ำนวนเงินท่ีใช้
ก่อสร้ำงทรัพยสิ์นนั้นใหม่ แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยั  
 

 



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย              
กบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

3. กำรก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั                          
แบบก ำหนดมูลค่ำ (Agreed Value/Valued Policy)         
--> ชดใชต้ำมมูลค่าทีไ่ด้มกีารตกลงกนั 



การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัย              
กบัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

4. กำรก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั                          
แบบค่ำเสียหำยส่วนแรกท่ีผูรั้บประกนัภยัจะรับผดิ 
(First Loss Insurance) --> ชดใชต้ำมมูลค่าความ
เสียหายที่แท้จริง ในช่วงแรก แต่ไม่เกนิจ านวนที่
ก าหนดไว้ 
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Case Study การประกนัอคัคภีัย (Fire Insurance)  

ผูเ้อำประกนัภยัซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยัคุม้ครองควำมเสียหำย
ต่ออำคำรและสตอ็กสินคำ้ในคลงัสินคำ้ 

ต่อมำเกิดมีสตัวป์ระหลำดบุกเขำ้มำกินสินคำ้ท่ีเอำประกนัภยั
ไวจ้นหมด จำกนั้นวนัรุ่งข้ึน UFO กต็กลงมำใส่อำคำร
เสียหำยส้ินเชิง 



รูปแบบควำมคุม้ครองตำมสญัญำประกนัภยั  
 
1. แบบระบุภัย (Named Perils) – คุ้มครองความ

เสียหายจากภัยทีร่ะบุไว้ 
2. แบบความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks) – คุ้มครอง

ความเสียหายจากความเส่ียงภัยทุกชนิด ซ่ึงไม่ระบุ 
ไว้ในข้อยกเว้น 



Case 
Study 

 ประกนัความเส่ียงภัยทุกชนิดแบบอุตสาหกรรม 
IAR (Industrial All Risks)  

ผูเ้อำประกนัภยัซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั IAR คุม้ครอง
ทรัพยสิ์นตำมแนบ ซ่ึงเอกสำรแนบทำ้ยกรมธรรม ์ระบุวำ่            
๑) คุม้ครองอำคำร ๑๕ ลำ้น                                                                   
๒) สตอ็กสินคำ้ ๕ ลำ้น โดยสตอ็กจะคุม้ครองเฉพำะภยัจำก
ไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ และภยัระเบิด                                                            
ต่อมำเกิดน ้ ำท่วมอำคำรและสตอ็กสินคำ้เสียหำย                         
ท่ำนจะพิจำรณำอยำ่งไร 
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Case Study 

ผูเ้อำประกนัภยัซ้ือประกนัอคัคีภยั คุม้ครองโรงงำนและสตอ็ก
สินคำ้ในคลงัสินคำ้ จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 20 ลำ้นบำท                  
เม่ือเกิดน ้ำท่วมในบริเวณกรุงเทพ  ผูเ้อำประกนัภยัจึงก่ออิฐรอบ
โรงงำนใชเ้งินเป็นจ ำนวน 5 แสนบำท                                                  
ต่อมำปรำกฏวำ่น ้ำไม่ท่วมโรงงำนของ ผูเ้อำประกนัภยั                    
บริษทัตอ้งชดใชห้รือไม่ อยำ่งใด (กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่มีกำร
แนบเอกสำรแนบทำ้ย คุม้ครองค่ำใชจ่้ำยในกำรปัดป้องหรือ
บรรเทำควำมเสียหำย) 



มาตรา 877 ผู้รับประกนัภยัจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดงันี ้คอื 
(1) เพือ่จ านวนวนิาศภยัอนัแท้จริง 
(2) เพือ่ความบุบสลายอนัเกดิแก่ทรัพย์สินทีเ่อาประกนัภยัไว้ 
เพราะได้จัดการตามสมควรเพือ่ป้องปัดความวนิาศภัย 
(3) เพือ่บรรดาค่าใช้จ่ายอนัสมควร ซ่ึงได้เสียไปเพือ่รักษา
ทรัพย์สิน ซ่ึงเอาประกนัภัยไว้น้ันมิให้วนิาศ – Gowan v. 
Northwestern Pacific Indemnity Co. 

ตรีาคา ณ สถานทีแ่ละในเวลาซ่ึง เหตุวนิาศภยัน้ันได้เกดิขึน้  

Contract of Indemnity 
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Study 

 ประกนัความเส่ียงภัยทุกชนิดแบบอุตสาหกรรม 
IAR (Industrial All Risks)  

ผูเ้อำประกนัภยัซ้ือประกนัภยั IAR คุม้ครองควำมเสียหำยต่อ
อำคำรและสตอ็กสินคำ้ในคลงัสินคำ้ จ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยั 20 ลำ้นบำท กรมธรรมป์ระกนัภยัติด
เอกสำรแนบทำ้ยขยำยควำมคุม้ครองน ้ำท่วม (Sub-Limit) 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 5 ลำ้นบำท                                              
ต่อมำเกิดน ้ำท่วมเสียหำย สินคำ้เสียหำย 15 ลำ้นบำท             
บริษทัตอ้งชดใชเ้ท่ำใด 



Case Study  ประกนัอคัคภีัย              
DVD และอาคารเกบ็สินค้า 

ไฟไหมอ้ำคำรและสินคำ้บำงส่วน ซ่ึงควำมเสียหำยไม่
เกินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั และผูเ้อำประกนัภยั
เรียกร้องค่ำเสียหำยต่อแผน่ 300 บำท สินคำ้ 100,000 
แผน่ คิดเป็นเงิน 30 ลำ้นบำท 

ท่ำนจะพิจำรณำอยำ่งไร เม่ือหลกักำรประกนัภยัทรัพยสิ์น             
ไม่สำมำรถใหค้วำมคุม้ครองทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
(Intangible Property) เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 



การประกนัภัยความรับผดิ  
 ผู้รับประกนัภยัตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้
เอาประกนัภยัตามจ านวนทีผู้่เอาประกนัภยัจะต้องรับผดิ
ตามกฎหมายอนัเกดิขึน้เกดิขึน้โดยอุบัตเิหตุทีเ่กีย่วกบั
กจิการ หรือธุรกจิของผู้เอาประกนัภยั 

 ค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวติ หรือความ
บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก (Damage) 
 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซ่ึงผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไป
โดยความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้รับ
ประกนัภัย (Defense Cost) 



ประเภทของควำมรับผิด  
 
1. ความรับผดิตามกฎหมาย (Legal Liability) 

 
2. ความรับผดิตามสัญญา (Contractual Liability) 



Case Study 
ผูร้้องประกอบธุรกิจท่ำเรือเอกชน ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัรถยนตส์ ำหรับส่งออก 
โดยมีสญัญำระหวำ่งผูร้้องกบับริษทัรถยนต ์วำ่ถำ้รถท่ีอยูใ่นท่ำเรือ
ดงักล่ำวเสียหำยไม่วำ่โดยเหตุใดๆ ผูร้้องตอ้งรับผดิชอบชดใชค้วำม
เสียหำยทั้งหมด 
 ผูร้้องไดเ้อำประกนัภยัควำมรับผดิของผูป้ระกอบกำรท่ำเรือ 
จ ำนวน 150 ลำ้นบำท หลงัจำกนั้นไม่นำนเกิดเหตุคล่ืนยกัษฮ์ำนำมิ ท ำให้
รถยนตท่ี์จอดในลำนพกัสินคำ้ของท่ำเรือถูกพดัลงทะเลทั้งหมด ไดรั้บ
ควำมเสียหำยเป็นเงิน 80 ลำ้นบำท 
 ผู้ร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่บริษทัปฏิเสธ 



CASE STUDY 

ผู้เอาประกนัภยัซ้ือประกนัภยัความรับผดิของผู้ขนส่ง 

รถทีข่นส่งของผู้เอาประกนัภยัประมาท ชนรถคู่กรณเีสียหาย  
300,000 บาท และสินค้าทีข่นส่งเสียหายบางส่วน  200,000 
บาท ผู้เอาประกนัภยัเรียกร้องจากผู้รับประกนัภยัทั้งหมด                                       
ท่านจะด าเนินการอย่างไร 



Case Study 

ประกนัภัยโจรกรรม (First Loss Insurance)  จ ำนวนเงิน
จ ำกดัควำมรับผดิ 500,000 บำท และค่ำเสียหำยส่วนแรก 
(Deductible) คร้ังละ 50,000 บำท หำกเกิดควำมเสียหำย
ดงัน้ี ท่ำนจะพิจำรณำอยำ่งไร 
๑.  ความเสียหาย 50,000 บำท 
๒. ความเสียหาย 500,000 บำท 
๓. ความเสียหาย 550,000 บำท 



กำรพิจำรณำสินไหมทดแทน  

1. ควำมเสียหำยเกิดในขณะกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
2. ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนมีสำเหตุมำจำกภยัท่ีคุม้ครอง 
3. ผูเ้อำประกนัภยั/ผูเ้รียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเป็นผูท่ี้มีส่วน

ไดเ้สีย 
4. ผูเ้อำประกนัภยัไดจ่้ำยเบ้ียประกนัภยัแลว้ 
5. ผูเ้อำประกนัภยัมิไดป้กปิดหรือแถลงเทจ็ 
6. ผูเ้อำประกนัภยัไดมี้กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขบงัคบัก่อน

ส ำหรับควำมรับผดิของผูรั้บประกนัภยัเรียบร้อยแลว้ 
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