คู่มือเตรียมสอบความรู้เพือ่ ขอรับใบอนุญาต "นายหน้าประกันวินาศภัย"
คู่มือเตรียมสอบชุดนีจ้ ดั ทำขึน้ เพื่อรวบรวมควำมรู ้ และข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำคัญโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ใช้
ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบควำมรูเ้ พื่อขอรับใบอนุญำตเป็ น "นำยหน้ำประกันวินำศภัย" โดยทำงผู้จดั ทำ
หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรชุดนีจ้ ะเป็ นประโยชน์แก่ทุกท่ำนในกำรนำควำมรูน้ ไี ้ ปใช้ หรือแนะนำให้กบั ลูกค้ำ ผูเ้ อำ
ประกัน บุคคลทั่วไปได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และเกิดประโยชน์สงู สุด

เนือ้ หาวิชาและเกณฑ์การสอบ
การสอบความความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้า
1. จรรยำบรรณนำยหน้ำประกันภัยวินำศภัย
2.ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยประกันภัย
3. พ.ร.บ.ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข (2) พ.ศ.
2551
4.หลักประกันวินำศภัย
5. ประกันอัคคีภยั และประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
6.ประกันภัยรถยนต์
7.ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง
8.ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

จานวนข้อสอบ 120 ข้อ
จานวนข้อสอบ
เกณฑ์การผ่าน
10
70%
20
20
60%
70

ระเบียบการสมัคร
สมัครผ่ำนเว็บไซต์ คปภ. http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing
➢ หัวข้อ “ใบสมัครสอบหน้าประกันวินาศภัย” ตรวจสอบขัน้ นตอนกำรสมัคร และลงทะเบียนสมัครสอบใหม่
➢ กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ มดำเนินกำรต่อไป
➢ เลือกสนำมสอบ/เลือกวันที่สอบ จะปรำกฎข้อมูล วัน/เวลำที่เปิ ดสอบ กดปุ่ มสมัครสอบและยืนยันกำรสมัคร
พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบ (ชำระผ่ำนธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ)
➢ เมื่อชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบแล้ว โปรดตรวจสอบรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบในวันถัดไป

สถานที่สอบและจานวนที่น่ังสอบ
ส่วนกลาง

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนนั ทำ
สถานทีส่ อบ

สนง.คปภ.
ถนนรัชดำภิเษก
(ตรงข้ำมศำลอำญำ)

มหำวิทยำลัยเอเชีย
อำคเนย์

จานวนรับสมัคร
(รอบละ)

20

160

วันสอบ

สอบวันพฤหัสบดีแรก
และวันพฤหัสบดีท่สี อง
ของเดือน หรือตำมควำม
เหมำะสมของสถำนที่
สอบ

สัปดำห์ละ 2 วัน
หรือตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนที่สอบ

วันรับสมัคร

เวลาสอบ

ส่วนภูมิภาค
สานักงาน คปภ.
เชียงใหม่
เชียงรำย
นครสวรรค์
อุดรธำนี
นครรำชสีมำ
นครปฐม
สุรำษฎร์ธำนี
สงขลำ
ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี
ตำก (อ.แม่สอด)
สระบุรี
ชลบุรี
หนองคำย
10-20
ตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่สอบ
จันทร์/พุธ/ศุกร์
หรือตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่สอบ

เปิ ดรับสมัครทำงเว็บไซต์เท่ำนัน้
รับสมัครวันที่ สอบวันที่
1-10 11-20
11-20 21-30
21-30 1-10
เริ่มสอบรอบเช้ำ 9.00 น. / เริ่มสอบรอบบ่ำย 13.00 น.
นำยหน้ำประกันวินำศภัย (เวลำสอบ 3 ชั่วโมง)

จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย
ข้อที่ 1 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทาอันเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใด ๆ
นำยหน้ำประกัน วิน ำศภัย ที่ ดี ค วรปฏิ บัติ ห น้ท่ี ด้ว ยควำมซื่ อ สัต ย์สุจ ริต ไม่ ส นับ สนุ น กำรกระท ำอัน เป็ น
ควำมผิดตำมกฎหมำย ผิดศีลธรรม และจรรยำบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่ อให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ ำยใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควร
ได้ ต้องชีแ้ จงเงื่อนไขควำมคุม้ ครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผูเ้ อำประกันภัยทรำบโดยไม่ปกปิ ด เพื่อ
เป็ นข้อมูลให้ผเู้ อำประกันภัยทำประกันวินศภัยอย่งตรงตำมควำมต้องกำร อันจะนำมำซึ่งภำพพจน์ท่ดี ีของธุรกิจ
ข้อที่ 2 ปฏิบัติลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และยึดถืประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
นำยหน้ำประกันวินำศภัยที่ดีควรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรม และยึดถือประโยชน์ ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ
โดยให้คำปรึกษำ แนะนำ และจัดกำรดูแลเกี่ยวกับกำรประกันภัยให้กบั ผู้เอำประกันภัยรวมทัง้ กำรให้บริกำรแก่ผูเ้ อำ
ประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอทัง้ ก่อนและหลังกำรขำยประกันวินำศภัย เช่น ต้องแนะนำชีแ้ จงให้ผเู้ อำประกันภัยทรำบถึง
สิทธิและหน้ำที่ของผูเ้ อำประกันภัยที่ต้องกระทำ หรืผูเ้ อำประกันภัยมี หน้ ำที่ท่ีจ ะต้องชำระเบีย้ ประกันภัยตำมที่
กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ต้องดูแลรักษำทรัพย์สินที่ประกันวินำศภัยไว้อย่ำงปกติ ตำมวิสยั ของวิญญูชนจะพึง
ปฏิบตั ิเมื่อเกิดวินำศภัยขึน้ จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
ข้อที่ 3 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจโดยตลอด
นำยหน้ำที่ดีควรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนของอำชีพ อำทิเช่น กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่กำกับ
และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ พัฒนำตัวเองให้มีควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ทันต่ อสภำวกำรณ์
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จะเห็นได้ว่ำ ผลิตภัณ ฑ์ประกันวินำศภัยได้พัฒ นำ และเปลี่ยนแปลงจำกอดี ต
ค่อนข้ำงมำก ผลิตภัณ ฑ์ประกัน วินำศภัยบำงประเภทมีควำมสลับซับซ้อน บำงประเภทได้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมำะสมกับภัยต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ กำรที่นำยหนประกันวินำศภัย เป็ นผูท้ ่ชี ีช้ ่อง หรือจัดกำรให้บุคคล
ทำสัญญำประกันวินศภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จ เนื่องจำกกำรนัน้ ดังนัน้ นำยหน้ำฯ จึงต้องเป็ นบุคคลที่
ต้องพัฒนำให้มีควำมรูด้ ำ้ นผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยที่หลำกหลำยสำมำรถที่จะอธิบำยให้ลกู ค้ำ (ผูเ้ อำประกันภัย)
ได้เห็นควำมแตกต่ำงของสินค้ำ (ผลิตภัณฑ์ฯ) ทัง้ ในด้ำนควำมคุม้ ครอง เงื่อนไข ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันวินำศ
ภัย เสนอแนะว่ำกรมธรรม์ประเภทไหนเหมำะสมกับ ลูกค้ำทัง้ ด้ำนรำคำ (เบีย้ ประกันภัย) และควำมคุม้ ครอง กำร
พัฒ นำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของนำยหน้ำ ฯ เพื่ อที่ จ ะรองรับ ต่ อกำรเปลี่ ย นแปลงของธุ รกิจ อย่ำงต่ อเนื่ อ งและ
สม่ ำเสมอ ส่งผลให้น ำยหน้ำฯ มีรำยได้จ ำกกำรประกอบอำชีพดังกล่ำวเพิ่มขึน้ รวมทั้งจะส่งผลให้ธุรกิจประกัน
วิน ำศภัยขยำยตัวตำมไปด้วย นอกจำกนี ้ นำยหน้ำยังสำมำรถหำควำมรู ้ เพิ่ม เติม ในด้ำนอื่น ๆ โดยไม่ ถือว่ ำผิ ด

จรรยำบรรณ เช่น ศึกษำหำควำมรู เ้ กี่ยวกับทักษะกำรพูด กำรนำเสนอ หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภำวะเศรษฐกิจ
ตลำดเงิน ตลำดทุ น เป็ นต้นกำรพัฒ นำควำมรู ้ ควำมสำมำรถจะทำให้น ำยหน้ำประกันวินำศภัยก้ำวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึน้ ค่อนข้ำงเร็วมำกในยุคปัจจุบนั
ข้ อ ที่ 4 รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค้ า ที่ ต นได้ ล่ ว งรู้ ม าจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งดี และไม่ เปิ ดเผแก่
บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย
นำยหน้ำประกันวินำศภัยที่ดีตอ้ งรักษควำมลับอันไม่ควรเปิ ดเผยของผูเ้ อำประกันภัย และของบริษัท กำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นควำมลับของผูเ้ อำประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก เช่น กำรที่นำยหน้ำประกันวินำศ
ภัยทรำบว่ำผูเ้ อำประกันภัยประสบปั ญหำทำงด้ำนกำรเงิน ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทัง้ ไม่สำมำรถชำระ
เบีย้ ประกันภัยเพื่อต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยได้ตรงตำมกำหนดที่นัดหมำย จึงเปิ ดเผยเรื่องนีใ้ ห้บุคคลอื่นฟั ง อำจ
ทำให้เกิ ด ควำมเสี ยหำยหรือ เสี ย ประโยชน์ต่อ ผู้เอำประกัน ภัย หรือนำยหน้ ำประกัน วิน ำศภัย ได้ท รำบข่ ำวจำก
แหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้ว่ำบริษัทประกันวินำศภัยที่สง่ งำนอยู่ มีฐำนะทำงกำรเงินไม่ค่อยจะมั่นคง จึงนำเรื่องดังกล่ำวไป
แจ้งเพื่อนซึ่งกำลังจะตัดสินใจทำประกันวินำศภัยกับบริษัทนีอ้ ำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทประกันภัย
ข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนิ นงานที่เป็ นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียง
พอทีจ่ ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
โดยที่นำยหน้ำประกันวินำศภัย เป็ นผูช้ ีช้ ่องหรือจัดกำรให้บุคคลทำสัญ ญำประกันภัยกับ บริษัท ดังนั้นจึง
เปรียบเสมือนว่ำนำยหน้ำเป็ นผูท้ ่ตี อ้ งจัดให้บคุ คลสำมำรถทำประกันภัยเหมำะสมทัง้ ในด้ำนควำมคุม้ ครอง และรำคำ
(เบีย้ ประกันภัย) ที่เหมำะสม ทัง้ นี ้ จะต้องประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่เป็ นมำตรฐำน มีกำรควบคุมที่ดี
ให้เป็ นไปตำมกรอบกติกำ กฎหมำยที่กำกับอยู่ สำมำรถตรวจสอบกำรดำเนินงำนได้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ประชำชน
ข้อที่ 6 ไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสั ม พั นธ์กิจการที่เกินจริงหรือก่ อให้เกิ ด
ความเข้าใจผิด
นำยหน้ำประกันวิน ำศภัย ต้อ งมี ค วำมรู ้ ควำมเข้ำใจผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน วิน ำศภัยของแต่ ละบริษั ท ที่ ต น
ต้องกำรส่งงำนอย่ำงท่องแท้ โดยศึกษำจำกกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่ำง ๆ ทั้งในแง่เงื่อนไขควำมคุม้ ครอง
อัตรำเบีย้ ประกันภัย เพื่อที่จะสำมำรถแนะนำผูเ้ อำประกันภัยได้อย่ำงเหมำะสม และไม่ใช้ถอ้ ยคำที่แสดงออกไม่ว่ ำ
จะเป็ น กำรน ำเสนอขำยต่ อ ผู้เอำประกัน ภัย หรือ ประชำชนทั่วไปที่ เป็ น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจผิ ด ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อ
ภำพพจน์ของธุรกิจ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 สัญญาประกันภัย
➢ คู่สัญญามี 2 ฝ่ าย
1. ผู้รับประกันภัย คือ คู่สญ
ั ญำฝำยซึ่งตกลงจะใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้
2. ผู้เอาประกันภัย คือ คู่สญ
ั ญำฝำยซึ่งตกลงจะส่งเงินค่ำเบีย้ ประกันภัย (เงินที่ผเู้ อำประกันภัยต้องจ่ำย
ให้กบั ผูร้ บั ประกันภัย เรียกว่ำ “ เบีย้ ประกันภัย ”)
➢ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ ำย คือ
1. ผู้เอาประกันภัย
2. ผู้รับประกันภัย
3. ผู้รับประโยชน์
✓ผูร้ บั ประโยชน์จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ผเู้ อำประกันภัย
✓ผูเ้ อำประกันภัยกับผูร้ บั ประโยชน์ จะเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้เพรำะกฎหมำยระบุไว้ / จะเป็ นใครก็ได้ ไม่
จำเป็ นต้องมีสว่ นได้เสียในเหตุท่ีเอำประกันภัย
 สัญญาประกันภัยมีลักษณะสาคัญ คือ
1. เป็ นสัญญาต่างตอบแทน คือ ทัง้ ผูเ้ อำประกันภัยและผูร้ บั ประกันภัยต่ำงเป็ นเจ้ำหนีแ้ ละลูกหนีซ้ ่งึ กัน
และกัน แต่มีค่ำตอบแทนที่ไม่เท่ำเทียมกัน โดยผูเ้ อำประกันภัยต้องจ่ำยเบีย้ ประกันภัยจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับค่ำ
สินไหมทดแทนกรณีเกิดควำมเสียหำยที่ผรู้ บั ประกันภัยต้องจ่ำย
2.เป็ นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงภัย คือ ผูเ้ อำประกันภัยเสี่ยงโชคในกำรจ่ำยเบีย้
ประกันภัยโดยหำกมีภยั เกิดขึน้ ก็จะได้รบั ค่ำสินไหมทดแทน ขณะที่ผรู้ บั ประกันภัยเสี่ยงโชคโดยหำกมีควำมเสียหำย
อันเกิดจำกภัยขึน้ จะต้อง ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมระบุใน 1.สัญ ญำ ทั้งนีโ้ ดยแต่ละฝ่ ำยไม่ ว่ำจะมี ภัยเกิดขึน้
เมื่อไร
3. เป็ นสั ญ ญาที่ อ าศั ย ความสุ จ ริ ต ใจอย่ า งยิ่ งของคู่ สั ญ ญา เนื่ องจำกผู้เอำประกัน ภัย เป็ นผู้ท รำบ
ข้อเท็จจริงในควำมเสี่ยงภัยของตนแต่เพียงฝ่ ำยเดียว
4. เป็ นสั ญ ญาที่ ไ ม่ มี แ บบ แต่ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานเป็ นหนั งสื อ จึ ง ฟ้ อ งร้ อ งคดี ไ ด้ คื อ กำรท ำสัญ ญำ
ประกันภัยจะกระทำเพียงกำรตกลงปำกเปล่ำระหว่ำงผูร้ บั ประกันภัยกับ ผูเ้ อำประกันภัยก็ถือว่ำถูกต้องตำมกฏหมำย
แล้ว แต่หำกมีขอ้ พิพำทระหว่ำงกัน กำรจะฟ้องร้องคดีจะต้องมีหนังสือสัญ ำรับประกันภัยเป็ นหลักฐำนไว้อำ้ งอิงใน
ศำล

 สัญญาประกันภัยคา้ จุน
สัญญำซึ่งผูร้ บั ประกันภัยตกลงว่ำจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพื่อวินำศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกคนหนึ่งในนำม
ของผูเ้ อำประกันภัย
 โมฆียะ
กำรกระทำที่ใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำยจนกว่ำจะถูกบอกล้ำงสัญญำ กำรบอกล้ำง ต้องทำภำยใน 1 เดือนนับ
แต่ทรำบมูลเหตุอนั จะบอกล้ำงได้
 กรมธรรม์ประกันภัย
➢ เป็ นหลักฐานแห่งสัญญา ต้องมีเนือ้ ความต้องตามสัญญาประกันภัย
➢ ผู้รับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแม้ผู้เอาประกันภัยจะ
ไม่ร้องขอ
➢ กรมธรรม์ประกันภัยมีควำมสำคัญในกำรฟ้องร้อง ไม่มีกรมธรรม์ แสดงว่ำ ไม่มีหลักฐานการ
ประกันภัย บังคับบริษัทไม่ได้
➢ กรมธรรม์ตอ้ งระบุ “ วันทาสัญญา ” หมำยถึง วันที่สัญญาประกันภัยเกิดขึน้
➢ กฎหมำยบัญญัติว่ากรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย
 รายการทีต่ ้องมีเสมอในกรมธรรม์
➢ชื่อผูร้ บั ประกันภัย
➢ ชื่อผูเ้ อำประกันภัย
➢ วัตถุท่ีเอำประกันภัย
 วัตถุทเี่ อาประกันภัยได้ คือ
➢บุคคล
➢ทรัพย์สิน
➢ควำมรับผิดตำมกฎหมำย เช่น ควำมซื่อสัตย์, ควำมประมำทเลินเล่อของมนุษย์, ควำมรับผิดในวิชำชีพ
 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
➢ ผูเ้ อำประกันภัย
➢ผูร้ บั ประโยชน์
➢ผูเ้ สียหำย

 “ ผู้มีส่วนได้เสีย ” ตำมควำมหมำยของกำรประกันภัย
**การทาประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจาเป็ นต้องมีส่วนได้เสียในขณะทีท่ าสัญญา**
➢ บุคคลที่เป็ นทำยำทโดยธรรม ของผูเ้ อำประกันภัย
➢บุคคลที่ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรเอำประกันภัย
➢ บุคคลที่ได้รบั ควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น ธนำคำรผูร้ บั จำนองบ้ำน เป็ นหลักประกันเงินกู้ ย่อมมี
➢ส่วนได้เสียเมื่อบ้ำนที่ตนรับจำนอง เกิดไฟไหม้ หรือมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ ก็เท่ำกับว่ำ ธนำคำรก็จะสูญเสีย
หลักประกันเงินกู้
ตัวอย่าง นำย ส. เช่ำตึก 2 ชัน้ มีมลู ค่ำ 1,200,00 บำท ในรำคำเดือนละ 10,000 บำท โดย นาย ส. ผูเ้ ช่ำได้ทำ
ประกันอัคคีภยั ตึกที่เช่ำนีก้ บั บริษัท A 800,000 บำท อีก 1 เดือน ทำประกันอัคคีภยั ตัวตึกกับบริษัท B อีก 400,000
บำท รวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์ในวงเงิน 100,000 บำท โดยทัง้ 2 กรมธรรม์ระบุนาย ส. เป็ นผู้เอาประกันภัย และผู้รับ
ประโยชน์ ต่อมำเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร ไฟไหม้ตกึ เสียหำย 200,000 บำท เฟอร์นิเจอร์เสียหำย 20,000 บำท นาย ส.
จะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ?

ผู้รับประกันภัย

ทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย

1. บริษัท A

อำคำร 800,000

2. บริษัท B

อำคำร 400,000 + เฟอร์นิเจอร์
100,000

ทรัพย์สินเสียหาย

คุ้มครองเนื่องจากเป็ น
ทรัพย์สนิ ของนาย ส.

วงเงิน 20,000 บำท

ตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง
และไม่เกินทุนประกันภัย

สิทธิและหน้ำที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในสัญญำประกันภัย
สิทธิ
ผู้เอาประกันภัย
1. สิทธิเรียกให้สง่ มอบกรมธรรม์
2. สิทธิในกำรลดเบีย้ ประกันภัย
2.1 ควำมเสี่ยงภัยลดลง
2.2 มูลค่ำเอำประกันภัยลดลง
3. เรียกให้หำประกันภัยอันสมควร
4. กำรบอกเลิกสัญญำ
5. เรียกให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ผู้รับประกันภัย
1. กำรเรียกเบีย้ ประกันภัย
2. เรียกให้หำประกันอันสมควร
3. ลดจำนวนค่ำสินไหมทดแทน
4. บอกเลิกสัญญำ
5. สิทธิผเู้ อำประกันภัย/ผูร้ บั ประโยชน์ชดใช้ค่ำ
สินไหม
6. สิทธิในกำรรับช่วงสิทธิ์
ผู้รับประโยชน์
สิทธิของผูเ้ อำประกันภัยที่ยกให้

หน้าที่
1. เปิ ดเผยข้อควำมจริงและไม่แถลงข้อควำมเท็จ
2. หน้ำที่ชำระเบีย้ ประกันภัย
3. ป้องกันรักษำทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
4. บอกกล่ำวกำรเกิดวินำศภัย

1. หน้ำที่สง่ มอบกรมธรรม์
2. หน้ำที่คืนเบีย้ ประกันภัย
3. หน้ำที่สำรวจและตีรำคำควำมเสียหำย
4. หน้ำที่ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรตีรำคำควำมเสียหำย
5. หน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน

1. หน้ำที่ระมัดระวังมิให้วินำศภัยเกิดขึน้ จำกควำม
ทุจริต/ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
2. หน้ำที่บอกกล่ำวกำรเกิดวินำศภัยโดยไม่ชกั ช้ำ

 สัญญาประกันภัยซา้ ซ้อน ทีถ่ ือว่าทาพร้อมกัน หมำยถึง ทำวันเดียวกัน
➢ ผูเ้ อำประกันภัยจะได้รบั กำรชดใช้ตำมจำนวนที่ตนได้รบั ควำมเสียหำยจริง
➢ ผูร้ บั ประกันภัยจะต้องชดใช้โดยแบ่งตำมสัดส่วนที่ตนได้รบั ประกันไว้ (กรณีทำพร้อมกัน)
➢ ผูร้ บั ประกันจะต้องชดใช้ก่อนหลังตำมลำดับวันเวลำกำรรับประกัน (กรณีทำสืบเนื่อง)

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ อำประกันภัย หรือ ผูร้ บั ประโยชน์
➢ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง*
➢ทุจริต
2. ควำมไม่สมประกอบในเนื่องวัตถุท่ีเอำประกันภัย เช่น อำคำรถล่ม เนื่องจำกสัดส่วนของปูนที่ไม่ได้มำตรฐำน
3. กรมธรรม์ระบุเป็ นข้อยกเว้นไว้
เงือ่ นไขการยกเลิกกรมธรรม์ ผูร้ บั ประกันภัย และ ผูเ้ อำประกันภัยต่ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำประกันภัย โดย
แบ่งเป็ น 2 เงื่อนไขดังนี ้
1) หำกผู้เอำประกันภัยบอกเลิก บริษัทจะคืนเบี ้ยประกันภัยตำมอั ต ราระยะสั้ น Short Rate (คิดเป็ น%)
ตำมที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขกรมธรรม์
2) หำกผู้รบั ประกัน ภัย บอกเลิ ก สัญ ญำประกัน ภั ย ต้องส่งหนัง สือ บอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดยทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนถึงผูเ้ อำประกันภัยตำมที่อยู่ล่ำสุด บริษัทประกันภัยจะคืนเบี ย้ ประกันภัยตำมสัดส่วน Pro Rata
(เฉลี่ยรายวัน)
 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยละเมิดมำกที่สดุ
 อำยุควำมฟ้องร้องตำมสัญญำประกันวินำศภัยมีระยะเวลำ 2 ปี (นับแต่วนั เกิดวินำศภัย)
 หลักที่เกี่ยวข้องกับสัญญำประกันภัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
➢ หลักสุจริตต่อกันอย่ำงยิ่ง
➢ หลักส่วนได้เสียในเหตุท่ีเอำประกันภัย
➢หลักกำรรับช่วงสิทธิ์

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(พรบ. ฉบับเดิม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551)
 ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นี ้ หมำยถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อำนำจหน้ำที่ของ ร.ม.ต. ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (**จัดตัง้ /ควบรวม เป็ นอำนำจหน้ำทีข่ อง รมว.คลัง โดยอนุมตั ิคณ ครม.***)
✓กำรให้ / ควบรวม / เพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย
✓กำรแต่งตัง้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พ.ร.บ. ประกันวินำศภัย
 คณะกรรมการ คปภ. มีอานาจหน้าที่
ก. กำหนดหลักสูตร / วิธีกำรในกำรสอบ / อบรม เพื่อขอรับใบอนุญำตตัวแทน / นำยหน้ำ
ข. พิจำรณำอุทรณ์เมื่อตัวแทน / นำยหน ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ค. กำหนดแบบของสมุดทะเบียน / สมุดบัญชีของนำยหน้ำนิติบคุ คล
ง. กำหนดให้บริษัทจัดสรรเงินสำรองต่ำง ๆ
เน้น : 1. อำนำจหน้ำที่ของ ร.ม.ต. กำรคลัง ซึ่ง มีเพียง 2 ข้อ
จ. กำหนดให้บริษัทนำเบีย้ ประกันภัยไปลงทุนธุรกิจใดได้
2. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คปภ. 6 ข้อ
ฉ. กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกำรประวิงกำรจ่ำยสินไหมฯ

*นอกเหนือจำกนี ้ เป็ นอำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียนทัง้ สิน้ "

 นายทะเบียน หมำยถึง เลขาธิการคณะกรรมการ คปภ. หรือผูซ้ ่งึ เลขำธิกำรฯ มอบหมำย
 พ.ร.บ. นีอ้ อกมาเพือ่ ควบคุม
1) บริษัท / สาขาบริษัท
1.1 บริษัทมหำชนจำกัด ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย
1.2 สำขำของบริษัทประกันวินำศภัยต่ำงประเทศที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
➢ การขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จ ของบริษั ท ประกั น บริษัทต้องยื่นคำขอรับใบอนุญ ำตต่อ รัฐ มนตรี
กระทรวงกำรคลังโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี โดย พ.ร.บ. กำหนดให้บริษัท
1. ต้องระวำงหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นำยทะเบียนตำมจำนวนที่กำหนดเพื่อเป็ นหลักประกันให้แก่ผเู้
อำประกันภัย เมื่อบริษัทเลิกกิจกำร (หำกหลักทรัพย์ไม่พอ ต้องเพิ่มภำยใน 2 เดือน)
2. ดำรงไว้ซ่งึ เงินกองทุน (กองทุนขำด ต้องเสนอโครงกำรภำยใน 30 วัน)

➢ สัดส่วนจานวนหุ้น
1. บริษัทต้องมีจ ำนวนหุน้ ที่บุคคลผู้มี สัญ ชำติไทยถืออยู่ไม่ ต่ำ กว่ำร้อยละ 75 และ ต้องมีกรรมกำรเป็ น
บุคคลซึ่งมีสญ
ั ชำติไทย ไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
2. หำกมีเหตุอนั สมควร อำจให้ชำวต่ำงชำติถือหุน้ ได้ถึง 49% และให้มีกรรมกำรที่เป็ นชำวต่ำงชำติได้เกิน 1
ใน 4 แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
2) ตัวแทน และ นายหน้า * (เทคนิคการจา “ตัวแทนชักชวน นายหน้าชีช้ ่อง) *
¤ ตัวแทนประกันวินาศภัย ผูซ้ ่ึงบริษัทมอบหมำยให้ทำกำร ชั กชวน ให้บุคคลทำสัญญำประกันภัยกับ
บริษัทที่ระบุไว้ในใบอนุญำตฯ เท่ำนัน้
¤ นายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ซึ่งชีช้ ่อง หรือจัดกำรให้บคุ คลทำสัญญำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดย
กระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจำกกำรนัน้
 การรับชาระเบีย้ ประกันภัย
➢ ตัวแทน : สำมำรถชำระเบีย้ ประกันภัยได้โดยไม่ตอ้ งมีหนังสือมอบอำนำจรับเบีย้ ประกันภัย
➢ นำยหน้ำ/พนักงำนเก็บเงินของบริษัทประกัน : ต้องได้รบั มอบอำนำจเป็ นหนังสือจำกบริษัทก่อน ถึงจะรับ
เบีย้ ประกันภัยได้
 การทาสัญญาประกันภัย
➢ ตัวแทน/นำยหน้ำ : จะทำสัญญำประกันวินำศภัยในนำมบริษัทประกันภัยได้ ต้องได้รบั มอบอำนำจเป็ น
หนังสือจำกบริษัทก่อน
 คุณสมบัติการเป็ นตัวแทน / นายหน้า
1) บรรลุนิติภำวะ
2) มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย
3) ไม่เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
4) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้
พ้นโทษมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญำต
5) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็ นตัวแทนหรือนำยหน้ำประกันวินำศภัยภำยในระยะเวลำ 5 ปี ก่อนวันขอรับ
ใบอนุญำต

 นายหน้าแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) นายหน้าบุคคลธรรมดา
2) นายหน้านิติบุคคล กำรขอรับใบอนุญำตเป็ นนำยหน้ำนิติบคุ คล
- ต้องมีสำนักงำนใหญ่ในประเทศไทย
- กำรประกอบธุรกิจอยู่ในวัตถุประสงค์
- มีพนักงำน / ลูกจ้ำง ที่ได้รบั ใบอนุญำตนำยหน้ำอย่ำงน้อย 5 คน
 ความรู้เพิ่มเติม
o ใบอนุญำตเป็ นนายหน้าประกันวินำศภัยสิน้ สุดเมื่อ
ก. ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทประกันวินำศภัย
ข. ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผู้จัดการในบริษัทประกันวินำศภัย
ค. เป็ นพนักงาน / ลูกจ้างบริษัทประกันวินำศภัย
o ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย มีกำหนด อายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
o ต่ออายุบัตร ตัวแทน / นำยหน้ำ จำกนำยทะเบียน สำมำรถต่ออำยุล่วงหน้าภายใน 2 เดือนหรือไม่เกิน
วันทีบ่ ัตรหมดอายุ
o ต่ออำยุ 1 ปี 2 ครำวแล้ว ต้องต่อแบบ 5 ปี ในครำวต่อ ๆ ไป (ไม่มีใบอนุญำตตลอดชีวิต)
o เป็ นสิทธิเฉพาะตัว โอนให้ผใู้ ดมิได้ (ให้ใครยืมใช้ไม่ได้)
o หำกยังไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่มีสิทธิชักชวนให้บคุ คลทำสัญญำกับบริษัท
o ผูใ้ ดจะขอใบอนุญำตตัวแทน และใบอนุญำตนายหน้า พร้อมกันไม่ได้ ต้องถืออย่างใด อย่างหนึ่ง
o เป็ น โรคพิ ษ สุ ร า / มี ห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว / ผู้ เคยต้ อ งโทษจ าคุ ก 1 เดื อ นในความผิ ด ลหุ โ ทษก็ ข อ
ใบอนุญาตได้
o นำยยืน เคยเป็ นคนล้มละลาย บัดนีศ้ าลได้ส่ังเพิกถอนคาสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลำยแล้ว นำยยืน มำสอบ
ควำมรู ไ้ ด้น ำยยื น มี สิ ท ธิ ย่ื น ค ำขอรับ ใบอนุญ ำตตัวแทนฯเพรำะกฎหมำยบัญ ญั ติ ว่ำ ต้ อ งไม่ เป็ นบุ ค คล
ล้มละลาย (ขณะขอใบอนุญำต)
o ถูกศำลพิพำกษำจาคุกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุ ญาตนายหน้ำ เพรำะไม่ใช่
ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทำโดยทุจริต
o นายหน้าประกันวินาศภัยทีถ่ ูกนำยทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนำยหน้ำประกันวินำศภัย อาจยื่น
อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง เพิ กถอนใบอนุ ญ าต ได้ ภายในก าหนด 15 วั น นั บ แต่ วั น ท ำได้ ท รำบค ำสั่ ง ต่ อ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็ นที่สดุ )

บทกาหนดโทษ บริษัทประกัน
ออกเอกสำร/กรมธรรม์/เอกสำรแนบท้ำยโดยไม่ได้รบั ควำม
เห็นชอบ
ประวิงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน

ปรับไม่เกิน 300,000 บำท
ปรับไม่เกิน 500,000 บำท

**บทกาหนดโทษตัวแทน / นายหน้า
การฝ่ าฝื นกฎหมาย
บทกาหนดโทษ
ผูใ้ ดกระทำกำรเป็ น ตัวแทน / นำยหน้ำโดยไม่ได้
รับใบอนุญำต

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

ตัวแทน ทำสัญญำประกันภัย
นำยหน้ำ / พนักงำนบริษัท ทำสัญญำ / รับเบีย้ โดย
ไม่ได้รบั หนังสือมอบอำนำจจำกบริษัท
นำยหน้ำฯ ไม่แสดงใบอนุญำตเมื่อชีช้ ่องหรือจัดกำรให้
ทำสัญญำ
นำยหน้ำ / พนักงำนบริษัท
* ไม่แสดงหนังสือมอบอำนำจเมื่อรับเบีย้ ประกันภัย
* ไม่ออกเอกสำรกำรรับเงินของบริษัท
และ เป็ นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย แก่บริษัท /
ผูเ้ อำประกันภัย
นายหน้านิติบุคคล
1. ไม่มีสำนักงำน
2. ย้ำยสำนักงำนโดยไม่แจ้งนำยทะเบียนภำยใน 5 วัน
3. ไม่ลงรำยกำรในสมุดทะเบียน / สมุดบัญชี
ภำยใน 7 วัน
4. ไม่รว่ มมือในกำรตรวจสอบ / ให้ถอ้ ยคำ / ส่งรำยงำน
5. ขัดขวำง / ไม่อำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำตรวจสอบ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

ปรับไม่เกิน 30,000 บำท

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บำท หรือ
ทัง้ จำทัง้ ปรับ
ปรับ 10,000 – 50000 บำท
ปรับไม่เกิน 10,000 บำท
ปรับไม่เกิน 50,000บำท+(ไม่เกินวันละ 2,000
บำท ตลอดเวลำฝำฝื น)
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

➢ ในกรณีท่ีบริษัทประกันได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผเู้ อำประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ หรือได้สง่ มอบแก่นำยหน้ำ
เพื่อส่งมอบแก่ผเู้ อำ ประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์นนั้ ก็ดี ให้สันนิษฐาน ไว้ก่อนว่ำผูเ้ อำประกันภัยรำยนัน้ ได้ชำระ
เบีย้ ประกันภัยแก่บริษัทแล้ว
➢ บริษัทประกันภัย ห้ามจ่ำยค่ำบำเหน็จหรือค่ำตอบแทนใด ๆให้กับคนที่ยังไม่ได้รบั ใบอนุญ ำตเป็ นตัวแทน/
นำยหน้ำประกันภัย

หลักการประกันวินาศภัย
1. หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest)
หมำยถึง ส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ กล่ำวคือ ผูเ้ อำประกันภัยจะต้องมีกรรมสิทธิ สิทธิ ประโยชน์
หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำยในวัตถุท่ีเอำประกันภัยในขณะที่ทำสัญญำประกันภัย
สัญญาประกันภัยที-ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีสว่ นได้เสียในทรัพย์สินที-เอาประกันภัย = ไม่ผูกพันคูส่ ัญญา

✓ เหตุผลและความสาคัญของการมีส่วนได้เสียในเหตุทเี่ อาประกันภัยคือ
1. ช่วยมิให้กำรประกันภัยเป็ นกำรพนัน เพรำะกำรที่บุคคลใดเอำประกันภัยในสิ่งที่เขำไม่มีควำมเกี่ยวข้อง เขำ
ย่อมไม่ได้รบั ควำมเสียหำยเมื่อสิ่งนัน้ ถูกทำลำยหรือเสียหำย ฉะนัน้ กำรที่เขำได้รบั ค่ำสินไหมทดแทนเมื่อเกิด
ควำมเสียหำยนัน้ ย่อมไม่ถกู ต้อง
2. เพื่อป้องกันวัตถุท่ีเอำประกันภัยไม่ให้เกิดควำมเสียหำยโดยจงใจ
*** เพือ่ ป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการประกันภัย ***

2. หลักสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) เป็ นหลักที่ใช้บงั คับทัง้ ผูเ้ อำประกันภัย และผูร้ บั ประกัน โดย
หลักสุจริตใจอย่ำงยิ่ง เกี่ยวกับ
ก. กำรเปิ ดเผยข้อควำมจริง
*** หากฝ่ าฝื น กรมธรรม์ตกเป็ นโมฆียะ***
ข. กำรไม่แถลงข้อควำมเท็จ
ค. กำรปฏิบตั ิตำมข้อรับรอง
** หลักสุจริตต่อกันอย่างยิง่ ตามกฎหมายประกันภัย หมายถึง การกระทาของผู้เอาประกันภัย **
** หลักสุจริตใจอย่างยิง่ เป็ นหลักทีใ่ ช้บังคับกับ ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประกันภัย **
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความจริง (Principle of Indemnity)
หมำยถึง หลักกำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่ เสียหำยจริง โดยจะชดใช้ตำมควำมเสียหำยที่ เป็ นจริงเท่ำนั้น ทั้งนี ้
จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัย เพื่อมิให้ผเู้ อำประกันภัยมีกำไรจำกกำรประกันภัย
➢ “การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน” (Claim) หมำยถึ ง กำรที่ ผู้เอำประกัน ภัย ได้เรีย กร้อ งให้ผู้รั บ
ประกันภัยชดใช้ค่ำเสียหำยให้โดยที่ควำมเสียหำยดังกล่ำวต้องเป็ นผลมาจากภัยทีไ่ ด้เอาประกันภัยไว้
➢
-

หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กำหนดควำมเสียหำย ณ สถานทีแ่ ละในเวลาทีเ่ กิดภัยขึน้
ต้องเป็ นค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ จริง
ต้องไม่เกินจานวนเงินทีเ่ อาประกันภัยไว้

➢
-

วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จ่ำยเป็ นตัวเงิน
ซ่อมแซม
หำของมำทดแทน คือ วิธีกำรหำสิ่งที่เป็ นประเภท ชนิด และคุณภำพอย่ำงเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอำ
ประกันภัย เช่น กำรเปลี่ยนไฟท้ำยรถที่ถกู ชนแตก
- ทำให้กลับสู่สภำพเดิม เช่น โรงงำนถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหำยทั้ งหมด ผูร้ บั ประกันภัยจะก่อสร้ำง
โรงงำนนัน้ ขึน้ ใหม่ เพื่อให้โรงงำนนัน้ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

ความรู้เพิม่ เติม
➢ สินไหมกรุณา (Ex-Gratia payment) หมำยถึง จำนวนเงินที่ผรู้ บั ประกันภัยจ่ำยให้แก่ผเู้ รียกร้องค่ำเสียหำย
แม้ว่ำจะมีควำมเห็นว่ำไม่ตอ้ งรับผิดตำมเงื่ อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หำกวินำศภัยที่เกิดขึน้ ไม่อยู่ในความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัย ซึ่งผูร้ บั ประกันภัยอำจจำเป็ นต้องตกลง จ่ำยเงินไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็ นการปิ ดการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน วิธีนีเ้ รียกว่า Ex-Gratia payment
4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Subrogation) **** เป็ นหน้าทีข่ องผู้รับประกันภัย ****
หมำยถึง หลักกำรให้สิทธิแก่ผรู้ บั ประกันภัยไปเรียกร้องค่ำเสียหำยคืนจำกผูท้ ำละเมิด (เกิดขึน้ จากการกระทา
ของมนุ ษย์เท่านั้น) เช่น ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ จำกกำรกระทำของมนุษย์, ผูก้ ่อให้เกิดวินำศภัยต้องมิใช่ผูเ้ อำ
ประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์
**** สัญญาประกันภัยทีผ่ ู้รับประกันภัยจะรับช่วงสิทธิ์ไม่ได้ คือ ประกันชีวิต ****
5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(หลักกำรเฉลี่ย) (Contribution)
- มีผรู้ บั ประกันภัยตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป
- ให้ควำมคุม้ ครองภัยชนิดเดียวกัน
- มีวตั ถุท่ีเอำประกันภัยเดียวกัน
6. หลักสาเหตุใกล้ชิด (Proximate Cause)
หมำยถึง ต้นเหตุท่ที าให้เกิดความเสียหายโดยตรง หรือเป็ นเหตุต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนที่ทำให้เกิดควำม
เสียหำย

ความเสีย่ งภัย (Risk)
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีไ่ ม่แน่นอน ขึน้ ในอนาคตและจะนำมำซึ่งควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจ เช่น โอกำสที่โรงงำนจะถูกไฟไหม้, โอกำสที่จะถูกฟ้ำผ่ำ
มิใช่เป็ นภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างแน่นอน
➢ ประเภทความเสี่ยงภัย
1. การเสี่ยงภัยทีแ่ ท้จริง (Pure Risk) คือ โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยถ้ำมีภยั เกิดขึน้ เช่น อัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ นำ้ ท่วม
2. ความเสี่ยงภัยจาเพาะ (Particular Risk) คือ ควำมเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำย
จำเพำะเจำะจงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ กลุม่ หนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพำะเท่ำนัน้
3. ความเสี่ยงภัยคงที่ (Static Risk) คือ ควำมเสี่ยงภัยจำกสำเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ขึน้ อยู่กบั กำรเปลี่ยนแปลงในทำง
เศรษฐกิจ เช่น ภัยธรรมชำติ
5. ความเสีย่ งภัยทีเ่ อาประกันภัย (Insurable Risk) คือ ควำมเสี่ยงภัยที่มีลกั ษณะเป็ นควำมเสี่ยงภัยแท้จริง และ
เป็ นควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบเฉพำะบุคคล
ภัย (Peril)
สาเหตุทท่ี าให้เกิดความเสียหาย
¤ สาเหตุความเสียหายจากธรรมชาติ (Natural Perils) เช่น ไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินไหว
¤ สาเหตุความเสียหายจากบุคคล (Human Perils) เช่น กำรลอบวำงเพลิง
¤ สาเหตุความเสียหายจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น สภำพเงินเฟ้อ
สภาวะภัย (Hazard)
สภาพหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ภาวการณ์ทชี่ ่วยส่งเสริมให้เกิดภัยมากขึน้ หรือลดน้อยลง
¤ สภาวะภัยทางด้านกายภาพ (Physical Hazard) สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำยหรือสูญเสีย
ที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมหรือเกิดจำกตัววัตถุท่ี เอำประกันภัยเอง เช่น บ้ำนไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ อยู่ใน
ชุมชนแออัด
¤ สภาวะภัยทางด้านศีลธรรม/คุณธรรม (Moral Hazard) สภำพส่งเสริมให้เกิดควำมเสียหำยหรือ
สูญเสียโดย
เจตนำทุจริตของผูเ้ อำประกันภัย เช่น กำรวำงเพลิง

การกระทาโดย “ทุจริต” หมายถึง
- การกระทาโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเอง หรือ
- การรู้เห็นเป็ นใจให้ผู้อื่นกระทาโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อตนเอง
เช่น : กำรเผำทรัพย์สินเอำประกันภัย (ลอบวำงเพลิงจำกผูเ้ อำประกันภัย)
ผล : ทำให้ผรู้ บั ประโยชน์เสียสิทธิในกำรรับประโยชน์
สภาวะภัยทางจริยธรรม/อุปนิสัย (Morale Hazard) เป็ นกำรกระทำที่เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ ไม่เจตนำ
ขำดควำมระมัดระวังในกำรป้องกันภัยตำมสมควร เช่น เผลอสูบบุหรี่บนเตียงนอน ไม่ดบั ธูปก่อนนอน เป็ นต้น
ข้อแตกต่าง ระหว่ำงสภำวะภัยทำงคุณธรรมกับสภำวะภัยทำงอุปนิสยั คือ
✓ สภำวะภัยทำงคุณธรรม =

กำรกระทำที่ตงั้ ใจหรือเจตนำ

✓ สภำวะภัยทำงอุปนิสยั

กำรกระทำที่เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อไม่เจตนำ

=

ตัวอย่ำง

นำยอำนำจถูกฟ้ำผ่ำ ในขณะกำลังเดินอยู่กลำงทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยที่ได้ใส่สร้อยคอทองคำหนัก 2 บำท
ออกไปด้วย
ความเสี่ยงภัย (Risk) คือ โอกำสที่จะถูกฟ้ำผ่ำ
ภัย (Peril)
คือ ฟ้ำผ่ำ
สภาวะภัย (Hazard) คือ ใส่สร้อยคอทองคำ เดินกลำงทุ่งขณะฝนตก

ตัวอย่ำง

น.ส. สมศรี ปลูกบ้ำนซึ่งสร้ำงด้วยไม้อยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้
สภาวะภัย (Hazard) คือ ตัง้ อยู่ในชุมชนซอยรำชวิถี 6
ภัย (Peril)
คือ เพลิงไหม้
ความเสี่ยงภัย (Risk) คือ โอกำสเกิดเพลิงไหม

การจัดการความเสี่ยงภัย
1) กลุ่มวิธีการด้านการควบคุมความเสี่ยงภัย
✓ กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงภัย เป็ นวิธีกำรขจัดโอกำสที่อำจจะเกิดควำมเสียหำยจำกสำเหตุบำงอย่ำงให้หมด
สิน้ ไป
✓ กำรป้องกันกำรเกิดควำมเสียหำย เป็ นวิธีกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย โดยพยำยำมลดโอกำส
ควำมน่ำจะเป็ นหรือจำนวนครัง้ ที่อำจจะเกิดควำมเสียหำยให้นอ้ ยลง เช่น กำรติดป้ำยห้ำมสูบบุหรี่

✓ กำรบรรเทำควำมเสียหำย เป็ นกำรลดระดับควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้ เช่น กำร
ดับเพลิงเวลำไฟไหม้
✓ กำรแยกภัย เป็ นวิธีกำรพยำยำมลดควำมเสี่ยง โดยกำรแบ่งหน่วยควำมเสี่ยง เช่น กำรตัง้ โรงงำนและโกดังไว้
คนละที่ กำรกระจำยจำนวนพนักงำนขำยที่มีผลงำนดีเด่นไปทัศนศึกษำ โดยเดินทำง 2-3 เที่ยวบิน
✓ กำรทำสำเนำ
2) กลุ่มวิธีการด้านการจัดการทางการเงินสาาหรับความเสี่ยงภัย
✓ กำรเก็บกำรเสีย่ งภัยไว้เอง (Retention of Risk) ประกันภัยถือเป็ น “Self-Insurance”
✓ กำรโอนควำมเสี่ยงภัย (Transfer of Risk) ประกอบด้วย 2 รูปแบบ
✓ โอนในรูปแบบกำรทำประกันภัย
✓ โอนไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็ นบริษัทประกันภัย
✓ Combination Techniques คือ กำรโอนภำระควำมเสี่ยงในรูปแบบประกันภัย และ กำรรับควำมเสี่ยงภัยไว้
เองบำงส่วน
ประกันภัย เทียบกับ การพนัน
✓ เหมือนกัน : ต่ำงก็ขึน้ อยู่กบั เหตุกำรณ์อนั ไม่แน่นอนในอนำคต
✓ ต่ำงกัน

: ประกันภัยต้องมีสว่ นได้เสียกำรพนันไม่ตอ้ งมีสว่ นได้เสีย
การประกันภัยต่างกับการพนัน

การพนัน
จ่ำยเงินเป็ นกำไรเมื่อชนะตำมจำนวนที่ตกลง
จ่ำยผูใ้ ดก็ได้
ไม่ทรำบล่วงหน้ำว่ำฝ่ ำยใดจะชนะ โดยผูแ้ พ้จะสูญเสีย
เงิน

ประกันภัย
จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง
จ่ำยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียในเวลำเกิดวินำศภัยเท่ำนัน้
หำกเกิดวินำศภัยขึน้ ผูร้ บั ประกันภัยเป็ นผูจ้ ่ำยค่ำ
สินไหมทดแทน

วิธีกำรเขียนระบุควำมคุม้ ครองไว้ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัยมี 2 ลักษณะ คือ
1. ความคุ้มครองแบบระบุภัย (Named Perils) : กำรเขียนระบุภยั ที่ให้ควำมคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ เช่น
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั , กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
2. ความคุ้มครองแบบสรรพภัย (All Risks) : กำรเขียนระบุภยั ที่ไม่ให้ควำมคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ เช่น
กรมธรรม์ประกันภัยกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ, กรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด(IAR)
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการประกันภัย
• การเอาประกั นภั ยสู งกว่ ามู ลค่ า (Over Insurance) หมำยถึง กำรที่ ผูเ้ อำประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริงของทรัพย์สิน
เช่น บ้านราคา 500,000 บาท แต่เอาประกันอัคคีภยั ไว้จานวนเงิน 750,000 บาท
• การเอาประกันภัยทีต่ ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง (Under Insurance) หมำยถึง กำรประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินเอำ
ประกันภัยน้อยกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงของทรัพย์สินนัน้ และจะมีผล
1. สัญญำประกันภัยยังคงสมบูรณ์
2. ผูเ้ อำประกันภัยต้องมีสว่ นประกันภัยตนเอง
3. ต้องมีกำรเฉลี่ยควำมเสียหำย
• “ความรับผิดส่วนแรก” (Deductible/Excess) คือ จำนวนเงินค่ำสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องรับผิดชอบเอง วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ผเู้ อำประกันภัยมีควำมระมัดระวังมำกขึน้
• อนุ ญ าโตตุลาการ ตำมสัญ ญำประกันภัย คือ ผู้พิจำรณำชี ้ขำดข้อพิพ ำทระหว่ำงผู้เอำประกันภัย และ/หรือ
ผูเ้ สียหำยกับผูร้ บั ประกันภัย
• การประกันภัยร่วม (Co-Insurance) หมายถึง กำรที่ผูร้ บั ประกันภัยหลำยรำย ตกลงร่วมกันรับประกันภัยรำย
เดียวกันตำมอัตรำส่วนที่ตกลงกันไว้
• ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (Schedule) หมายถึง ส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยที่สรุปรำยละเอียดทัง้ หมดใน
กำรประกันภัย
• ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) หมำยถึงข้อควำมที่เขียนเป็ นลำยลักษณ์อักษรเพิ่ มเติม
เพิ่ม/ลด เปลีย่ นแปลง แก้ไข ข้อควำมเดิมในกรมธรรม์
• จานวนเงินเอาประกั นภั ย (Sum Insured) หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ ผู้รบั ประกันภัยจะต้องรับผิด หรือ
จำนวนเงินสูงสุดที่ผเู้ อำประกันภัยจะสำมำรถเรียกร้องได้
• การประกั นภั ยต่ อ (Reinsurance) หมำยถึง กำรที่ ผูร้ บั ประกันภัยแบ่งภำระด้ำนควำมเสี่ ยงภัยไปให้แก่ ผูร้ บั
ประกันภัยอื่นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ำ บริษัทผูร้ บั ประกันภัยต่อ (Reinsurer)

สัญญาทีเ่ ก่าที่สุด ปรำกฏเป็ นหลักฐำนที่มีลกั ษณะเป็ นกำรประกันภัยต่อ จัดทำที่เมืองเจนัว ประเทศอิตำลี ใน
ปี ค.ศ.1370 (ศตวรรษที่ 14)
➢ประเภทของการประกันภัยต่อ
✓ การประกั น ภั ย ต่ อ เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ น วิธี ก ำรที่ เก่ ำแก่ ท่ี สุด บริษั ท ผู้เอำ
ประกันภัยต่อ สำมำรถที่จะเสนอขอเอำประกันภัยเป็ นรำย บริษัทผู้รบั ประกันภัยมีสิทธิจะรับ / ปฏิเสธ
กำรรับประกันภัยต่อ ได้ตำมควำมเห็นและนโยบำยของตน และจะรับประกันภัยต่อในวงเงินเท่ำไหร่ก็ได้
✓ การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นข้อตกลงเป็ นทำงกำรและมีผลผูกพันทำง
กฎหมำยที่ผรู้ บั ประกันภัยต่อตกลงจะรับทุกรำยที่ มีกำรจัดสรรเข้ำไป ซึ่งอยู่ภำยใต้ขอบเขตของสัญญำ
โดยอัตโนมัติ

ประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัยในประเทศไทยแบ่งเป็ น 4 ประเภท
1. ประกันภัยรถยนต์
2. ประกันอัคคีภยั
3. ประกันภัยทำงทะเล และขนส่ง
4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ค่าบาเหน็จ
รถยนต์ (สมัครใจ ประเภท 1-5) ไม่เกินร้อยละ 18
(พรบ. มีค่ำดำเนินกำรไม่เกินร้อยละ 12)
อัคคีภัย
ไม่เกินร้อยละ 23
มารีน (ทะเล) / ขนส่ง
ไม่เกินร้อยละ 13
เบ็ดเตล็ด
ไม่เกินร้อยละ 18
หมายเหตุ – อะไรก็ตำมที่ไม่ใช่ ประกันอัคคีภยั , รถยนต์ (พรบ./ภำคสมัครใจ), มำรีน / ขนส่ง คือประกันเบ็ดเตล็ด
ทัง้ หมด

1. การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
1.1 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
- กฎหมายบังคับ
- ความคุม้ ครอง เท่ากันทุกบริษทั
- เบีย้ ประกันภัยเท่ากันทุกบริษทั - เบีย้ ประกันภัยเป็ นแบบคงที่ (Fixed Rate)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
บังคับใช้ตั้งแต่ เมษายน 2536
กรมธรรม์ พรบ. ให้ความคุ้มครอง

แก้ไขเพิ่ มเติ ม
1 เมษายน

“ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน”

“ผู้ประสบภัย” หมายถึง ผูซ้ ่งึ ได้รบั อันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย เนื่องจำกรถที%ใช้ หรืออยู่ในทำง หรือ
เนื่องจำกสิง่ ที่บรรทุก หรือติดตัง้ ในรถนัน้
➢ วัตถุประสงค์
¤ เพื่อให้ผปู้ ระสบภัยจำกรถได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยอย่ำงทันท่วงทีและแน่นอน
¤ เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำสถำนพยำบำลจะได้รบั ค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ระสบภัยจำกรถอย่ำงแน่นอน
¤ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีสว่ นร่วมในกำรแบ่งเบำควำมเสียหำยอันเกิดจำกรถ (มิใช่เพื่อลด
จำนวนอุบตั ิเหตุ)
➢ “รถ” ในความหมาย
¤ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
¤ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
¤ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ทหำร
➢รถไฟ ไม่สำมำรถทำประกันภัยตำมพ.ร.บ. ดังนัน้ ผูป้ ระสบภัยเนื่องจำกรถไฟตกรำงจึงไม่ได้รบั ควำมคุม้ ครอง
ตำมพ.ร.บ.
➢รถทีไ่ ด้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งมีประกันภัย พ.ร.บ.
¤ รถสำหรับเฉพำะองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท และรถสำหรับผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
¤ รถของสำนักพระรำชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมำยตำมระเบียบที่พระรำชวังกำหนด

¤ รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สุขำภิบำล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น และรถยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ทหำร
ยกเว้ น
- รถยนต์ของรัฐวิสาหกิจ ต้ องจัดให้ มี พ.ร.บ. เช่น องค์การโทรศัพท์การทางพิเศษ, การบินไทย, การไฟฟ้า
- รถยนต์ใหม่ป้ายแดง รถอีแต๋น ต้ องทาประกันภัย พ.ร.บ.เพราะเป็ นรถยนต์ตามกฎหมาย
- รถอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
O ผู้มีหน้าที-ต้องจัดให้รถมีประกันภัย พ.ร.บ.
¤ เจ้ำของผูม้ ีกรรมสิทธิ
¤ ผูค้ รอบครองตำมสัญญำเช่ำซือ้
¤ ผูน้ ำรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชั่วครำวแต่ไม่ได้กาหนดระยะเวลา
ขัน้ ต่าในการเอาประกันภัย
วงเงินความรับผิด (เท่ากันทุกบริษัท)
ก. ต่อคน

ข. ต่อครัง้
1. รถไม่เกิน 7 ที่น่งั เช่น รถจักรยำนยนต์, รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก

ไม่เกิน 5 ล้านบาท / ครั้ง

2. รถเกิน 7 ที่น่งั เช่น รถตู,้ รถโดยสำร, รถทัวร์

ไม่เกิน 10 ล้านบาท / ครั้ง

ค่าเสียหายเบือ้ งต้น
ก.ค่ำรักษำพยำบำล บำเจ็บ

จ่ำยจริงไม่เกิน 30,000บำท
ไม่เกิน 65,000 บำท

ข.เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ พิกำร

กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจำกรถ

35,500 บำท

อยู่ภำยใต้ควำมดูแลของ คปภ. วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นทุน
สำหรับจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัย

เรียกได้ไม่เกินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
และต้องเรียกร้องภำยใน 180 วัน นับจำกวันที่เกิดควำมเสียหำย

O ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
➢ สงครำม กำรรุกรำน กำรกระทำของชำติศตั รู กำรสูร้ บ หรือกำรปฏิบตั ิ
➢ กำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรทำสงครำม(จะได้ประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม)
➢ สงครำมกลำงเมือง กบฏ กำรปฏิวตั ิ กำรต่อต้ำนรัฐบำล กำรยึดอำนำจกำรปกครองโดยกำลังทหำรหรือ
โดยประกำรอื่น
➢ วัตถุอำวุธปรมำณู
➢ กำรแตกตัวของประจุ กำรแผ่รงั สี กำรกระทบกัมมันตภำพรังสีจำกเชือ้ เพลิงปรมำณู...
➢ ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพ ย์
➢ กำรใช้นอกประเทศไทย
➢ กำรใช้ในทำงที่ผิดกฎหมำย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยำเสพติด...
➢ กำรใช้ในกำรแข่งขันควำมเร็ว
 หลักการชดใช้ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.
1)กรณีรถมี พรบ. ทั้ง คันชนกัน (ฝ่ ายหนึ-งถูก ฝ่ ายหนึ่งผิด)
1) ผู้ประสบภัย
•ผูข้ บั ขี่
(ฝ่ ายถูก)
เบิกค่ำสินไหมทดแทนได้ เต็มวงเงิน
•ผูโ้ ดยสำร (ทัง้ 2 ฝ่ าย)
จำกประกันภัย พ.ร.บ. ฝ่ ำยผิด
•คนนอกรถ

2) ผู้ขับขี่ (ฝ่ ายผิด / ฝ่ ายประมาท)
: เบิกได้เฉพำะค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นจำก พ.ร.บ. ตนเอง
กรณีรถ 2 คัน ชนกัน (ยังไม่รู้ ฝ่ ายใดผิด – ฝ่ ายใดถูก)
✓ ต่างฝ่ ายต่างสารองจ่าย
-ผูข้ บั ขี่ (ทัง้ 2 ฝ่ ำย)
: สารองไม่เกินค่าเสียหายเบือ้ งต้น
-ผูโ้ ดยสำร (ทัง้ 2 ฝ่ ำย)
: สารองได้เต็มวงเงิน
-คนนอกรถ
: ร่วมกันเฉลี่ยจ่ายฝ่ ายละครึง่ ของความคุ้มครอง
✓ เมื่อทรำบผลกำรพิสจู น์ ฝำยถูกสำมำรถเรียกคืนจำกฝ่ ำยผิดเท่ำที่จ่ำยจริง
✓ ให้ฝำยผิดจ่ำยคืนภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ฝ่ำยถูกขอเรียกคืน
ฝายถูกมีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝ่ ายผิดไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.
✓ ผูข้ บั ขี่ / ผูโ้ ดยสำร (ฝ่ ายถูก)
: เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายเบือ้ งต้น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านัน้
✓ ให้ประกันภัยฝำยถูกเรียกคืนจำกคนขับฝ่ ำยผิดได้เท่ำที่จ่ำยไปจริง
✓ คนเดินเท้ำ / ผูโ้ ดยสำรในรถ (ฝ่ ายผิด)

: เรียกจำกกองทุนทดแทน

ฝ่ ายถูกไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝายผิดมีประกันภัย พ.ร.บ
✓ ประกันภัย ฝ่ ายผิด ต้องชดใช้
•ผูโ้ ดยสำรทัง้ 2 ฝ่ ำย
เบิกค่าสินไหมทดแทน เต็มวงเงิน
•ผูข้ บั ขี่ฝำยถูก
✓ ผูข้ บั ขี่ (ฝ่ ายผิด)

: ไม่เกินค่าเสียหายเบือ้ งต้น

กรณีหาผู้รับผิดไม่ได้ (รถมีประกันภัยถูกรถคันอื่นชนแล้ วหนี)
✓ ผูข้ บั ขี่ / ผูโ้ ดยสำร
: เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายเบือ้ งต้น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านั้น
✓คนเดินเท้ำ

: เรียกจำกกองทุนทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบือ้ งต้น

ผิดทัง้ คู่ (ประมาทร่วม) จ่ายทัง้ คู่
✓ ผูข้ บั ขี่ (ทัง้ 2 ฝ่ ำย)
: ไม่เกินกว่าความเสียหายเบือ้ งต้น (จากประกันภัยของตัวเอง)
✓ ผูโ้ ดยสำร / คนเดินเท้ำ

: สามารถได้รับชดใช้ทั้ง 2 กรมธรรม

 บทกาหนดลงโทษ เกี่ยวกับกรมธรรม์ พ.ร.บ.
¤ ไม่มีกรมธรรม์ พ.ร.บ.
ปรับไม่เกิน 10,000.- บำท
¤ บริษัทประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยตำม พ.ร.บ. มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่ 50,000
บำท ถึง 250,000 บำท
¤ ปลอมแปลงเอกสำร พ.ร.บ. จำคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บำท
¤ ทุจริต/แสดงหลักฐำนเท็จเพื่อขอรับค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
1.2 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- ขึน้ นอยู่กบ
ั ควำมสมัครใจ

- สำมำรถเลือกควำมคุม้ ครองตำมควำมต้องกำร

- เบีย้ ประกันภัยแตกต่ำงกันแต่ละบริษัท

- เบีย้ ประกันภัยเป็ นแบบพิสยั (Range Rate)

คาว่า " บุคคลภายนอก " หมายความถึง :
1. กรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย หมายถึง บุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผูข้ บั ขี่
ตลอดจนลูกจ้ำงในทำงกำรที่จำ้ ง คู่สมรส บิดำ มำรตำ บุตรของผูข้ บั ขี่นนั้
2. กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สิน หมำยถึง บุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผูเ้ อำประกันภัยและผูข้ บั ขี่
ตลอดจนคู่สมรส บิดำ มำรดำ บุตรของผูอ้ ำประกันภัยและผูข้ บั ขี่นนั้ รวมถึงทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่ำวเป็ นผูเ้ ก็บ
รักษำ ควบคุม หรือ ครอบครอง
 ส่วนลดเบีย้ ประกันภัย
1) ระบุผู้ขับขี่ เกณทในการระบุอายุผู้ขับขี่ มีดังนี้
1.1 18 - 24 ปี (ส่วนลด 5%)
1.3 36-50 ปี (ส่วนลด 15%)

1.2 25 -35 ปี (ส่วนลด 10%)
1.4 มำกกว่ำ 50 ปี (ส่วนลด 20%)

✔️ โดย 1 กรมธรรม์ สำมำรถระบุผขู้ บั ขี่ 1 คน หรือ 2 คน ก็ได้
✔️กรณีระบุอายุผู้ขับขี่ 2 คน ใช้เกณฑ์อายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในการคานวณส่วนลด
✔️ ผูข้ บั ขี่ท่มี ิได้ถกู ระบุช่ือไว้ในกรมธรรม์ แล้วขับรถทำให้เกิดวำมเสียหำย ผูเ้ อำประกันจะต้องจ่ำยค่ำส่วน
ร่วม ดังนี ้
- 2,000 บำทแรก สำหรับควำมรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
- 6,000 บำทแรก สำหรับควำมรับผิดต่อรถผูเ้ อำประกัน
2) ความเสียหายส่วนแรก
หมำยถึง จำนวนเงินส่วนแรกที่ผอู้ ำประกันภัย ต้องจ่ำยให้กบั บริษัทประกันภัยในแต่ละครัง้ เพื่อร่วมชดใช้
ควำมเสียหำย ที่เกิดขึน้ ในกรณีท่ผี อู้ ำประกันภัยเป็ นฝ่ ำยผิด หรืไม่มีกรณี หรือกระทำผิดสัญญำที่ระบุไว้ในตำรำง
กรมธรรม์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
2.1 ความเสียหายส่วนแรกกรณีกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1,000 บำทแรก ของควำมเสียหำยของรถยนต์ดนั อำประกันภัยอันมิได้เกิดจำกกำรชนหรือคว่ำ หรือ กรณี
ที่เกิดจำกกำรชนแต่ผเู้ อำประกันภัยไม่สำมำรถแจ้งให้บริษัททรำบถึงคู่กรณีอีกฝ่ ำยได้
2.2 ความเสียหายส่วนแรกกรณีผิดสัญญา
ก. กรณีใช้รถผิดประเภท เช่น นำรถส่วนบุคคล ไปใช้รบั จ้ำง
2,000 บำทแรก ของควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบดคลภำยนอก ในกรณีท่ใี ช้รถยนต์ในเวลำเกิด
อุบตั ิเหตุนอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ในตำรำง

ข. กรมธรรม์ระบุช่ือแต่บุคคลอื่น ที่ไม่มชี ่ือในระบุเอำไว้ในกรมธรรม์รถไปขับขี่ (อ้างอิงข้อมูลเงือ่ นไขการ
ระบุผู้ขับขี่)
2.3 ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจเพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้สว่ นลดเบีย้ ประกันภัย มีด้วยกัน 2
ประเภท ดังนี้
ก. ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินบุคคลภำยนอก
ข. ควำมเสียหำยต่อตัวรถยนต์ ของผูเ้ อำประกัน

3) ส่วนลดประวัติดี
- ขั้นที่ 1: 20% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ต่ออำยุสำหรับรถยนต์ดนั ที่ไม่มีกำรเรียกร้องต่เสียหำยต่อบริษัทในกำร
ประกันภัยปี แรก
- ขั้นที่ 2 : 30% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ต่ออำยุสำหรับรถยนต์คนั ที่ไม่มีกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่อบริษัท ใน
กำรประกันภัย 2 ปี ติดต่อกัน
- ขั้นที่ 3 : 40% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ต่ออำยุสำหรับรถยนคันที่ไม่มีกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยต่อบริษัทในกำร
ประกันภัย 3 ปี ติดต่อกัน
- ขั้นที่ 4 : 50% ของเบีย้ ประกันภัยในปี ต่ออำยุสำหรับรถยนต์ดนั ที่ไม่มีกำรเรียกร้องคำเสียหำยต่อบริษัทใน
กำรประกันภัย 4 ปี ติดต่อกันหรือกว่ำนัน้
หมายเหตุุ
การเพิ่มเบีย้ ประกันภัยประวัติไม่ดี : กรณีรถยนต์คนั เอำประกันภัยเป็ นฝ่ ำยประมำท หรือ ไม่สำมำรถแจ้ง
ให้บริษัททรำบถึงกรณีอีกฝ่ ำยหนึ่งได้ อย่ำงน้อยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปรวมกันมีจำนวนงินเกิน 200% ของเบีย้
ประกันภัย

4) ส่วนลดหมู่ 10%
- ชื่อผูเ้ อำประกันภัยต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
- ทำประกันที่เดียวกัน
- รถ 3 คันขึน้ ไป
"ข้อยกเว้นกำรใช้นอกอำณำเขตไทย สำมำรถขยำยควำมคุม้ ครอง โดยคิดเบีย้ เพิ่มเดือนละ 5% ของเบีย้ เต็มปี แต่รวมกันไม่เกิน 20% ของเบีย้ เต็มปี "

ประกันอัคคีภัย และประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
1. ประกันอัคคีภัย (เริ่มคุม้ ครองเวลำ 16.00 น. - สิน้ สุด 16.00 น.) แบ่งเป็ น
- ประกันอัคคีภยั มำตรฐำน (สำหรับสถำนประกอบธุรกิจ " สำมำรถซือ้ ควำมคุม้ ครองสูงสุด 3ปื ")
ให้ควำมคุม้ ครองสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบกิจกำรต่ำงๆ, ทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำง, สต๊อคสินค้ำ,
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ตลอดจนระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ภำยในอำคำรสำหรับควำมเสียหำยจำก
ความคุ้มครอง (พืน้ ฐาน)
-ไฟไหม้
-ฟ้ำผ่ำ
-ภัยระเบิด (จำกแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้อยู่อำศัย)
ㆍประกันอัคคีภยั สำหรับที่อยู่อำศัย **สำมำรถซือ้ ควำมคุม้ ครองสูงสุด 30ปี **
ให้ควำมคุม้ ครองสิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมรำกฐำน) ซึ่งใช้เป็ นที่อยู่อำศัย และทรัพย์สินภำยในสิ่งปลูกสร้ำงนั้น และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อกำรอยู่อำศัยของผูเ้ อำประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดจำก
ความคุ้มครอง (พืน้ ฐาน) - ไฟไหม้ (รวมถึงไฟใหม้ป่ำ)
- ฟ้ำผ่ำ
- ภัยระเบิด
- ภัยจำกยำนพำหนะ หรือ ช้ำง ม้ำ วัว ควำย
- ภัยเนื่องจำกนำ้ (ไม่รวมนำ้ หวม) อำกำศยำนหรือวัตถุท่ตี กจำกอำกำศยำน
นอกจากนี้ สามารถซือ้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ภัยทีส่ ามารถซือ้ เพิ่มเติมได้
ภัยทีไ่ ม่สามารถซือ้ เพิ่มเติมได้
ภัยลมพำยุ
ภัยจำกกกำรทรุดตัวของแผ่นดิน
ภัยระอุ
ภัยก่อกำรร้ำย
ภัยแผ่นดินไหว
ภัยจำกกำรบูดเน่ำ
ภัยนำ้ ท่วม
กำรเผำทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้ำพนักงำน
ภัยเนื่องจำกนำ้
กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี
ฯลฯ
กำรยึดอำนำจ สงครำม กำรรุกรำน

**โรงงานผลิตแป้ งมันสาปะหลัง หากเอาประกันภัยควรซือ้ ความคุ้มครองภัยระอุ**
วิธีกำรกำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัย
1. Actual Cash Value = ตำมรำคำที่สร้ำงใหม่ หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำ
2. Replacement Value = มูลค่ำในกำรจัดกำรทดแทนทรัพย์สิน (ไม่หกั ค่ำเสื่อมรำคำ)
3. Agreed Value
= มูลค่ำที่ยอมรับกัน เช่น วัตถุโบรำณ / ศิลปวัตถุ
ตารางเปรียบเทียบ
การกาหนดจานวนเงินเอา
ประกันภัยคลาดเคลื่อน

ประกันอัคคีภัย
ถ้าหากจานวนเงินเอา
ประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่
แท้จริงของทรัพย์สิน การ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะ
ลดลงตามหลักการเฉลี่ย

ประกันอัคคีภัยสาหรับ
ถ้าหากจานวนเงินเอา
ประกันภัยคลาดเคลื่อน แต่
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สิน เมื่อเกิด
ความเสียหายบางส่วน
บริษัทประกันภัยจะชดใช้
ค่าสินไหมเหมือนกับทีไ่ ด้
ทาประกันไว้เต็มมูลค่า

การประกันอัคคีภัยแบบกระแสรายวัน (Declaration Value Basis)
กำรทำประกันภัยสำหรับสต๊อกสินค้ำที่มีควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำ กาหนดจากมูลค่าสุงสุดของสต๊อกที่
คาดการณไว้ในปี นั้นเก็บเบีย้ ประกันภัยล่วงหน้า 75% สิน้ ปี คานวณเบีย้ ประกันภัยจริงหากเก็บไว้เกินต้อง
คืนแต่จะคืนไม่เกิน 50% ของเบีย้ ประกันภัยทีเ่ ก็บล่วงหน้า
ตัวอย่าง
กำรทำประกันอัคคีภยั แบบกระแสรำยวัน (อัตรำเบีย้ = 0.25%) มูลค่ำสินค้ำสูงสุดต่อเดือน = 10,000,000 บำท
1. วิธีกำรคำนวณเก็บเบีย้
10,000,000 X 75% = 7,500,000 บำท (ทุนประกันภัย)
เบีย้ ประกันทีเ่ ก็บล่วงหน้า 7,500,000 x 0.25% = 18,750 บาท
2. สรุปสต๊อกสิน้ ปี = 72,000,000 บำท (ต่อเดือน = 6,000,000 บำท)
เบีย้ ประกันภัยที่แท้จริง 6,000,000 x 0.25% = 15,000 บำท
** บริษัทประกันจะคืนเบีย้ ให้ลกู ค้ำ 3,750 บำท (คืนไม่เกิน 50% ของที่เก็บล่วงหน้ำ) **

ทรัพย์สินซึ่งจัดป็ นข้อยกเว้นของความคุ้มครองประกันอัคคีภัย
- สินค้ำที่อยู่ในกำรดูแลรักษำของผูอ้ ำประกันภัยในฐำนะผูร้ กั ษำทรัพย์
- เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
- โบรำณวัตถุหรือวัตถุสำหรับควำมเสียหำยรวมส่วนที่เกินกว่ำ 10,000 บำท
- ต้นฉบับหรือสำเนำเอกสำร แบบแปลน แผนผัง ภำพเขียน แบบพิมพ์...
- หลักประกันหนีส้ ิน หลักทรัพย์ เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์ เงินตรำ ธนบัตร เช็ค สมุด
บัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด
- ไดนำโม หม้อแปลงไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆซึ่งได้รบั ควำม
เสียหำยเนื่องจำกหรือเพรำะกำรเดินครื่องเกินกำลัง หรือได้รบั กระแสไฟฟ้ำเกินกำลัง หรือไฟฟ้ำลัดวงจร
เนื่องจำกฟ้ำผ่ำ เฉพำะเครื่องที่เกิดกำรเสียหำยในกรณีดงั กล่ำว
- วัตถุระเบิด
ปั จจัยในการคานวณเบีย้ ประกันอัคคีภัย
➢ลำดับของสิ่งปลูกสร้งแบ่งออกเป็ น ลำดับ คือ
ก. ชัน้ หนึ่ง คือ คอนกรีตล้วน (คอนกรีตมำกกว่ำ 80%)
ข. ชัน้ สอง คือ ครึง่ ตึก -ครึง่ ไม้ (ตอนกรีต 50-80%)
ค. ชัน้ สำม คือ สิ่งปลูกสร้ำงไม้ลว้ น
➢ อำคำรที่มีควำมสูงเกิน 7 ชัน้ จะถูกติดเบีย้ ประกันภัยเพิ่มสำหรับควำมสูงของอำคำร
➢ อัตรำส่วนลดอุปกรณ์ดบั เพลิงกำหนดไว้ ต่ำสุด 75% / สูงสุด 50%
**อุปกรณ์ดบั เพลิงทีจ่ ะได้สว่ นลดมากทีส่ ดุ คือ เครือ่ งพรมนา้ ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ **
- ประกันอัคคีภยั เบีย้ ปะกันภัยขัน้ ต่ำต่อกรมธรรม์ สุทธิ 600 บำท
- ประกันอัคคีภยั บ้ำนอยู่อำศัยเอำประกันภัยสูงสุด 3 ปี
อัตรำเบีย้ ประกันภัย
1ปี = 100%
อัตรำเบีย้ ประกันภัย
2ปี = 175%
อัตรำเบีย้ ประกันภัย
3ปี = 250%
 ความรู้เพิม่ เติม
1. เขตการรับประกันอัคคีภัย คือ พืน้ ที่บริเวณหรืออำคำรที่นายทะเบียน
2. ห้ำมมิให้บริษัทประกันภัยรับประกันอัคคีภยั รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันเพื่อวินำศภัยอันเดียวกัน
ภำยในเขตที่นำยทะเบียนกำหนด โดยมีจำนวนเงินอำประกันภัยเกินกว่ำ 10% ของเงินกองทุน เพื่อควำม
มั่นคงของบริษัทประกันภัย

3. เขตอันตรำย มี 2 ชัน้ คือ ชัน้ ก และ ชัน้ ข
4. การเรียกร้องคสินไหมทดแทน ผูอ้ ำประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดควำมเสียหำย
5. สัญญาประกันภัยสิน้ สุดความคุ้มครอง
- ผูเ้ อำประกันภัยไม่ชาระเบีย้ ประกันภัยเมื่อพันกาหนด 60 วัน นับแต่วนั เริ่มคุม้ ครอง
- ทิง้ ร้างที่อยู่อาศัยเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
2. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุม้ ครอง ควำมเสียหำยจำกภัยใดๆ ก็ตำมที่มิได้ระบุเป็ นภัยที่ยกเว้นไว้
ข้อเหมือนกัน ระหว่ำงประกันอัคคีภยั กับประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
✔️เวลำเริ่มคุม
้ ครอง 1.00 น.กำรบอกเลิกกรมธรรม์โดยบริษัทประกันภัยต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ15 วัน
✔️ กำรจัดส่งหนังสือเรียกร้องคำเสียหำยภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันที่เกิดควำมเสียหำย
✔️ บริษัทประกันภัยสำมำรถทำกำรชดใช้คำสินไหมด้วยวิธีจ่ำยเป็ นเงิน จัดหำทรัพย์สินมำทดแทนหรือ
ซ่อมแซมก็ได้
ข้อแตกต่าง อัคคีภยั กับเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คือ ความคุ้มครองอุบัติเหตุอื่น ๆ (All Other Damages)
➢ ทรัพย์สินทีค่ ุ้มครอง
✔️ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งจำกอำคำรหลังหนึ่งไปยังอำคำรอีกหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสถำนที่เอำ
ประกันภัยแห่งเดียวกัน
✔️รถโฟร์ค - ลิฟต์
✔️รถเครนที่ใช้งำนเฉพำะกำรโยกย้ำยสินด้ในโรงงำน
➢ ทรัพย์สินที่ยกเว้น
✔️ทรัพย์สินที่ได้รบ
ั ควำมเสียหำยซึ่งเป็ นผลมำจำกกระบวนกำรผลิต
✔️ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
✔️ทรัพย์สินที่ได้จด
ั ทำประกันภัยไว้เป็ นกำรเฉพำะแล้ว
✔️ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
✔️เครื่องแก้วตกแตก
 ความรู้เพิ่มเติมและเอกสารแนบท้าย ในประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน สำมำรถใช้อตั รำเบีย้ ต่ำกว่ำพิกดั อัตรำเบีย้ ประกันอัคคีภยั แต่ตอ้ งมี
คุณสมบัติครบข้อกำหนด ดังนี ้

• จำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ำกว่ำ 300 ล้ำนบำท
• ประวัติอต
ั รำควำมเสียหำยในรอบ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำโดยเฉลี่ยไม่เกิน 30% ของเบีย้ ประกันภัย 3 ปี รวมกัน
• มีกำรจัดสรรกำรประกันภัยต่อไว้ในประเทศอย่ำงน้อย 30%
• มีสว่ นลดอุปกรณ์ดบ
ั เพลงอย่ำงน้อย 15%
• สัญญำเอำประกันภัยระยะยำว ส่วนลด 3-5 ปื

ทุนมำกกว่ำ 50 ล้ำน
• ทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Effects) ชดใช้ให้กบ
ั พนักงำนของผูเ้ อำประกันภัย 2,000 บำทคน
100,000 บำท/ครัง้
• กำรกำหนดทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ (Replacement Value Clause) เหมำะกับทรัพย์สินที่
เป็ น อำคำรและเครื่องจักร เพื่อเลื่ยงปั ญหำกำรจัดซือ้ อะไหล่ในกำรซ่อมแชม
• กำรจำกัดควำมรับผิด (Sub Limit) หำกติดเงื่อนไขแบบจำกัดควำมรับผิดแล้ว จะไม่นำเงื่อนไขกำรรับ
ประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงมำใช้ในกำรพิจำรณำคำนวณค่ำสินไหมทดแทน
• ควำมเสียหำยที่เกิดขึน
้ โดยเจตนำ (Deliberate Damage) คุม้ ครองเมื่อควำมเสียหำยจำกกำรประสงค์รำ้ ย
จำกลูกจ้ำงของผูเ้ อำประกัน
3. การประกันภัยสาหรับธุรกิจหยุดชะงัก
กำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจทาอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันอั คคีภัยหรือการประกันความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด เช่น คุม้ ครองรำยได้(สูญเสียกำไร)ของผูเ้ อำประกัน ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ยังคงต้องจ่ำยแม้จะไม่มีกำรผลิต เช่น
ค่ำเงินเดือน ค่ำดอกเบีย้ ค่ำเช่ำ เป็ นตัน
คานวณหาจานวนเงินอาประกันจากยอดรายได้ ยกเว้น ต้นทุนสินค้ำ ค่ำคอมมิชชั่น
ปั จจัยสาคัญในการคานวณเบีย้ ประกันภัยคือ ระยะเวลาของการชดใช้

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่เกิดขึน้ ครัง้ แรกของโลก คือ กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ที่ประเทศสหรำชอำณำจักร
(อังกฤษ) – Loyds of London
1. ประกันภัยตัวเรือ ให้ควำมคุม้ ครองต่อโครงสร้ำงตัวเรือ และ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเรือ
แบ่งระยะเวลำคุม้ ครองได้ดงั นี ้
1. Time Policy (เงื่อนไข Institute time Clause) ให้ควำมคุม้ ครอง 1 ปี (วลำสิน้ สุดควำมคุม้ ครอง 16.00 น)

2. Voyage Policy (เงื่อนไข Institute Voyage Clauses) : ให้ควำมคุม้ ครองต่อ 1 เที่ยวกำรเดินทำง โดย
ควำมคุม้ ครองจะสิน้ สุดเมื่อเรือได้ถึงเมืองท่ำปลำยทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
➢ ความคุ้มครองจะสิน้ สุดลงโดยอัตโนมัติต่อเมื่อ
• มีกำรเปลี่ยนแปลงธงชำติของเรือ
• มีกำรเปลี่ยนแปลงสมำคมมำตรฐำนเรือ
• มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็ นเจ้ำของเรือ
• มีกำรยึดโดยสิทธิตำมกฎหมำย
• มีกำรเช่ำเหมำลำ
➢ ประเภทของเรือ
• Conventional Vessel เป็ นเรือแบบธรรมดำ หรือดัง้ เดิม ไม่มีกำรใช้ตค
ู้ อนเทนเนอร์
• Container Vessel เป็ นเรือบรรทุกตูส
้ ินค้ำ ส่วนใหญ่เป็ นตูเ้ หล็ก
• Tramp เป็ นเรือที่ไม่มีเส้นทำงและตำรำงเวลำที่แน่นอน
• Line เป็ นเรือที่มีเส้นทำงเดินเรือประจำตำรำงเดินเรือที่แน่นอน
• Conference Ship เป็ นเรือที่มีเส้นทำงเดินเรือประจำตำรำงเดินเรือที่แน่นอน เจ้ำของเรือได้
ลงนำมในข้อตกลงกับเจ้ำของเรืออื่นในกำรรักษำระดับพิกตั อัตรำดระวำงเรือและเงื่อนไขในกำรขนส่ง
• Buk Carrier ใช้ขนสินค้ำแบบเทกองไม่มีกำรบรรจุหีบห่อ
• Tanker Vessel ใช้บรรทุกสินค้ำนำ้ มันดิบ
ความรู้เพิ่มเติม
• กำรขนส่งสินค้ำโดยใช้เรือที่มีอำยุเกินกว่ำ 15 ปี จะถูกเพิ่มค่ำเบีย
้ ประกันภัย
่ ามารถซือ้ เพิ่มเติมได้
• ภัยทีส
o Collision Clause หมำยถึง ข้อกำหนดที่ให้ควำมคุม
้ ครองควำมรับผิดของเจ้ำของเรือที่มีต่อ
บุคคลภำยนอกเมื่อเกิด กรณีเรือชนกัน
o sister ship Clause (ข้อกำหนดเรือพี่นอ
้ ง) หมำยถึง เมื่อเรือเกิดชนกันขึน้ โดยเรือ 2 ลำนัน้
เป็ นของเจ้ำของเดียวกัน ผูร้ บั ประกันภัยจะชดใช้คำ้ สินไหมทดแทนให้เสมือนหนึ่งว่ำเรือ
ดังกล่ำวไม่ได้เป็ นเจ้ำของเดียวกัน
• p&I club คือ กลุม
่ เจ้ำของเรือที่รวมตัวกันขึน้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมคุม้ ครองควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ แก่ตวั เรือ
• ของสมำชิกจำกภัยบำงประเภทที่ไม่สำมำรถเอำประกันภัยกับผูร้ บ
ั ประกันภัยทั่วไปได้

•

•
•

•

•

•

•

เงื่อนไข Tow and Assist ในกำรประกันภัยตัวเรือ หมำยถึง ผูเ้ อำประกันภัยรับรองว่ำเรือที่เอำ
ประกันภัยนัน้ จะไม่ถกู
ลำกจูง เวันแต่เป็ นประเพณีปฏิบตั ิหรือมีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งได้รบั ควำมช่วยเหลือ
เงื่อนไข Now for Old ในกำรประกันภัยตัวเรือ หมำยถึง ผูร้ บั ประกันภัยตกลงที่จะจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนสำหรับกำรซ่อมเรือ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา
กำรประกันภัยเรือที่ไม่ได้ใช้งำนหรือเรือทีเ่ ทียบท่าขึน้ คานควรใช้เงือ่ นไข Institute Hull Clause
(Port Risks)
ในกำรประกันภัยตัวเรือ ผูอ้ ำประกันไม่สำมำรถโอนสิทธิในกรมธรรม์ไปให้ผอู้ ่นื ได้ (กรมธรรมสิน้ สุด
อัตโนมัติเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของเรือ)
สมาคมมาตรฐาเรือ คือ สมำคมที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อตรวจสอบเรือและจัดแบ่งชัน้ มำตฐำนของเรือเพื่อใช้
เป็ นข้อมูลสำหรับผูร้ บั ประกันภัย
คารับรอง (Warranties) หมำยถึง คำมั่นสัญญำของผูอ้ ำประกันภัยที่หก้ บั ผูร้ บั ประกันภัยว่ำจะปฏิบตั ิ
โดยเคร่งครัดซึ่งหำกผิดคำรับรองกรมธรรม์จะเป็ น "โมฆะ"

2. การประกันภัยขนส่งสินค้า (Marine Cargo Insurance)
• คุม
้ ครองสินค้ำสูญเสีย / เสียหำยจำกภยันตรำยในระหว่ำงกำรขนส่ง โดยทำงเรือ ทำงอำกำศ ทำงบก หรือ
ทำงพัสดุภณ
ั ฑ์ไปรษณียจ์ ำกประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง
• ให้ควำมคุม
้ ครองเที่ยวต่อเที่ยว (Voyage Policy)
หลักการพืน้ ฐาน INCOTERMS (เงือ่ นไขการซือ้ ขายระหว่างประเทศ) คือ การกาหนดหน้าทีข่ อง
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายในเรื่องค่าใช้จ่ายและการเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซอื้
เงือ่ นไขการซือ้ ขายระหว่างประเทศ
1. เงื่อนไขการซือ้ ขายแบบ EXW / Ex-Works คือ เงื่อนไขกำรส่งมอบสินค้ำที่ผูข้ ำยจะสิ้นสุ ดภาระการส่ง
มอบสิ น ค้ า ณ สถานที่ข องผู้ ข าย ผู้ซือ้ จะเป็ นผู้รบั ควำมรับ ผิดชอบค่ำ ใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำจำก
สถำนที่ของผูข้ ำยไปยังประเทศของผูซ้ ือ้ รวมทัง้ ทำศุลกำกรส่งออก ศุลกำรกรและภำษีนำเข้ำที่เหลือทัง้ หมด
เอง ซึ่งเงื่อนไขกำรส่งสิ นค้ำแบบนีผ้ ู้ขำยไม่ต้องจัดกำรเรื่องกำรขนส่งและไม่ ต้องรับควำมเสี่ยงต่อ ควำม
เสียหำยของสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง

2. เงือ่ นไขการซือ้ ขายแบบ FOB (Free on Board) คือ เงื่อนไขกำรส่งมอบสินค้ำที่ผขู้ ำยจะสิน้ สุดภำระกำร
ส่งมอบสิ นค้ำ ณ สถำนที่ของผู้ขำย ผู้ซื อ้ จะเป็ น ผู้รบั ควำมรับ ผิดชอบค่ำใช้จ่ ำยในกำรขนส่งสิน ค้ำจำก
สถำนที่ของผูข้ ำยไปยังประเทศของผูซ้ ือ้ รวมทัง้ ทำศุลกำกรส่งออก ศุลกำรกรและภำษีนำเข้ำที่เหลือทัง้ หมด
เอง ซึ่งเงื่อนไขกำรส่งสินค้ำแบบนีผ้ ู้ขำยไม่ต้องจัดกำรเรื่องกำรขนส่งและไม่ ตอ้ งรับควำมเสี่ยงต่อควำม
เสียหำยของสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง "ไม่ได้กาหนดให้ให้ผู้ขายสินค้าต้องทาประกันภัย"
3. เงื่อนไขการซือ้ ขายแบบ CFR (Cost & Freight) เหมือนกับ FOB เพียงแต่ผขู้ ำยสินค้ำจ่ำยค่ำระวำงเรือ
ให้ก่อนควำมคุม้ ครองจะเริ่มตัง้ แต่มีกำรขนส่งขึ น้ เรือ ณ มืองท่ำต้นทำงจนกระทั่งถึงคลังสินค้ำของผูซ้ ือ้ ณ
เมืองท่ำปลำยทำง
4. การซือ้ ขายแบบ CIF (Cost Insurance Freight) คือ เงื่อนไขกำรส่งมอบสินค้ำที่ผขู้ ำยจะสิน้ สุดภำระกำร
ส่งมอบเมื่อสินค้ำวำงบนเรือที่ท่ำเรือต้นทำง (on board the vessel) และผูข้ ำยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยพิธี
กำรส่งออก รวมทัง้ ทำสัญ ญำกำรขนส่ง จ่ำยค่ำขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงไปยังท่ำเรือปลำยทำง (ค่ำ
ระวำงเรือ) และค่ำประกันภัยขนส่งสินค้ำ หรือก็คือ FOB + ค่ำระวำงเรือ + ค่ำประกันภัยขนส่งสินค้ำ เพื่อ
คุม้ ครองสินค้ำระหว่ำงเดินทำงไปจนกว่ำจะถึงมือผูซ้ ือ้

ผูน้ ำเข้ำสินค้ำที่อยู่ในประเทศไทยต้องกำรทำประกันภัยสินที่จะนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ควรกำหนดเงื่อนไขกำร
ซือ้ ขำยแบบ Ex-Works, FOB, CFR จา : เลือกเงือ่ นไขทีไ่ ม่มี I (Insurance)
o ปั จจุบน
ั กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประทศนิยมใช้ กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
o หน่วยงำนที่มีเกี่ยวควำมเกี่ยวข้องกับกรประกันภัยขนส่งสินทำงทะเล คือ ธนดำรพำณิชย์ สำยเดินเรือ กรม
ศุลกำกร

เงือ่ นไขและข้อสัญญามาตรฐาน
ประกันภัยขนส่งสินต้ำทำงทะเลแบบ MAR FORM ภำยใต้ ICC (A), (B) และ (C)
*** ICC ย่อมาจาก Institute Cargo Clause ***
เงือ่ นไขความคุ้มครองตัวสินค้ามี 3 แบบ
1. The Institute Cargo Clauses 'A' (All Risks) ให้ควำมคุม้ ครองที่กว้ำงที่สดุ
2. The Institute Cargo Clauses 'B' (With Average) ให้ควำมคุม้ ครองระดับกลำงจะต้องไม่ต่ำกว่ำ
3% ของข้อมูลค่ำทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
3. The Institute Cargo Clauses ' C' (Free from Particular Average) ให้ควำมคุม้ ครองแคบที่สดุ จะ
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเฉพำะเมื่อสินค้ำเสียหำยโดยสิน้ เชิง (Total LOSS) เท่ำนัน้
เริม่ ต้น เมื่อสินค้ำเคลื่อนออกจำกโกดังหรือสถำนที่เก็บสินค้ำที่ระบุไว้
สิน้ สุด ขึน้ อยู่กบั 4 เหตุกำรณ์ แล้วแต่ขอ้ ใดเกิดขึน้ ก่อน
1. ส่งถึงโกดังของผูร้ บั สินค้ำหรือสถำนที่เก็บสินค้ำ ณ ปลำยทำงที่ระบุ เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok
หำกสำนักงำนเจ้ำของสินค้ำอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ให้สินค้ำไปเก็บที่จงั หวัดนนทบุรี กรมธรรม์ จะไม่คุ้มครองเพราะ
ปลายทางมิได้ระบุไว้
2. สินค้ำถูกส่งถึงโกดังที่เอำประกันภัยเลือกใช้เป็ นที่แจกจ่ำยสินค้ำ เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok ถ้ำผู้
เอำประกันภัยขนส่งสินออกจำกทำเรือนำส่งให้ลกู ค้ำในกรุงเทพฯ 3 รำยกรมรรม์จะ ไม่ให้ความคุ้มครองถึงลูกค้า
3 ราย เพราะใช้ทาเรือเป็ นทีแ่ จกจ่าย
3. สินค้ำถูกส่งถึงโกดังที่ ผูเ้ อำประกันภัยเลือกใช้เป็ นที่เก็บสินค้ำนอกเหนือจำกเส้นทำงขนส่งตำมปกติ
4. ครบ 60 วัน หลังจำกเรือเดินทะเล ณ ท่ำปลำยทำง (จา : ถ้าส่งทางอากาศ 30 วัน ความคุ้มครองจะ
สิน้ สุด หากผู้รับสินค้ายังไม่มารับสินคาทีเ่ ก็บไว้ในโรงพักสินค้าทีป่ ระเทศปลายทาง)
***หมายเหตุ
- หากเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง แต่ได้แจ้งบริษัท และตกลงจ่ยเบีย้ เพิ่ม ก็จะคุม้ ครองต่อ
- แต่ถ้าเปลีย่ นเส้นทางปกติ ผูเ้ อำประกันภัยไม่ตอ้ งแจ้ง ก็คมุ้ ครอง

ตารางสรุปควำมคุม้ ครองของเงื่อนไข "The Institute Cargo Clauses A, B, C"
ความคุ้มครอง ICC (A),(B),(C)

A

B

C

1. อัคคีภยั ,ภัยระเบิด







2. เรื อเกยตื้น, เรื อจม, เรื อล่ม







3. รถพลิกคว่ำ, รถไฟตกรำง







4. กำรชนกัน หรื อโดนกันของเรื อ หรื อยำนพำหนะ







5. กำรขนถ่ำยสิ นค้ำลงที่ท่ำระหว่ำงทำง ซึ่งเรื อใช้หลบภัย







6. ควำมเสี ยหำย หรื อควำมสูญเสี ยเพื่อส่วนรวม







7. กำรโยนสิ นค้ำลงทะเลในขณะที่เรื อประสบภัย







8. ส่วนเฉลี่ยในค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก (ข้อ 6)







9.ส่วนเฉลี่ยในควำมรับผิดกรณีเรื อชนกัน







10. แผ่นดินไหว, ภูเขำไฟระเบิด, ฟ้ำผ่ำ







11. สิ นค้ำเสี ยหำยอย่ำงสิ้ นเชิงทั้งหี บห่อที่เกิดขึ้นในขณะที่ระหว่ำงขนถ่ำนขึ้นหรื อลงจำก
เรื อ ในระหว่ำงถ่ำยลำ เช่น น้ ำผลไม้กระป๋ อง







12. สิ นค้ำเสี ยหำย เนื่องจำกน้ ำทะเล ทะเลสำบ หรื อน้ ำในแม่น้ ำเข้ำสู่ ระวำงเรื อ, พำหนะ,
ตูล้ ำเลียง หรื อสถำนที่เก็บสิ นค้ำ







13. คลื่นซัดตกทะเล







14. ภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน ICC (A),(B),(C) เช่น กำรเปี ยกน้ ำฝน, กำรถูกปล้นโดยโจร
สลัด







สรุปเงือ่ นไขความคุ้มครอง (ทุกเงื่อนไขให้ควำมคุม้ ครองสินค้ำถูกโยนทิง้ ทะเล)
1. ICC (A) ให้ควำมคุม้ ครองที่กว้ำงที่สดุ
2. ICC (B) ยกเว้น ควำมสูญเสียบำงส่วนของหีบห่อซึ่งตกจำกเรือขณะขนลงจำกเรือ
3. ICC (C) ยกเว้น ภูเขำไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, ฟ้ำผ่ำ, สินค้ำตกจำกเรือเสียหำยทัง้ หีบห่อ สินค้ำถูกนำ้ ซัดตก
ทะเล
จา : เสียหายขณะขึน้ -ลง
A เสียหำยบำงส่วนก็คมุ้ ครอง
B ต้องเสียทัง้ หีบห่อ จึงคุม้ ครอง
C ไม่คมุ้ ครอง

จา : สินค้าเปรียกน้า
A คุม้ ครอง
B คุม้ ครอง แต่ยกเว้นเปรียกนำ้ ฝน
C ไม่คมุ้ ครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสาหรับการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
• ควำมเสียหำยใดๆจำกกำรกระทำโดยมิชอบของผูเ้ อำประกันภัย
• กำรรั่วไหล รั่วซึมสูญเสียนำ้ หนัก-ปริมำตร/ กำรสึกหรอ-เสื่อมสภำพตำมปกติของวัตถุแห่งกำรประกันภัย เช่น
ผลไม้เน่ำเปื่ อย
• ควำมสูญเสียหรือเสียหำยหรือค่ำไช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรบรรจุหีบห่อไม่เพียงพอหรือไม่เหมำะสม
• ควำมสูญเสียใดๆอันมีสำเหตุใกล้ชิดจำกกำรล่ำช้ำถึงแม้กำรล่ำช้ำนัน
้ จะเกิดจำกภัยที่คมุ้ มครองก็ตำม
• ควำมสูญเสีย เสียหำย หรือคำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรลัมละลำย กำรไม่สำมำรถชำระหนีข
้ องเจ้ำของเรือ ผูเ้ ช่ำ
เหมำเรือ หรือ ผูด้ ำเนินกำรเดินเรือ
• ควำมเสียหำยใดๆจกกำรไช้อำวุธสงครำมที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ / กัมมันตภำพรังสี
• ควำมไม่สมบูรณ์ และควำมไม่พร้อมออกเดินทะเล
• ภัยสงครำม(WAR)
• จลำจล นัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง(SRCC : Strike, Riot, Civil Commotion)
** ส่วนใหญ่จะซือ้ คืน ข้อยกเว้น WAR & SRCC **
ความรู้เพิ่มเติม
่ นไขภัยสงคราม Institute War Clause (Cargo) คุม้ ครองเฉพำะสินค้ำที่อยู่บนเรือเดินสมุทรเท่ำนัน้ ไม่
• เงือ
คุ้มครอง ความสูญเสียทีเ่ กิดจากอาวุธสงครามทีเ่ กี่ยวข้องกับนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี
เริ่มต้น สินค้ำอยู่ในเรือเดินทะเล
สิน้ สุด - สินค้ำถูกขนลงจำกเรือเดินทะเลที่ทำเรือปลำยทำง หรือ
- ครบ15 วัน นับจกวันที่สินค้ำถึงยังท่ำเรือปลำยทำง (แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึน้ ก่อน)

•

เงื่อนไขภัยนัดหยุดงาน Institute Strike Clause (Cargo) คุม้ ครองควำมสูญเสียหรื อควำมเสียหำยที่เกิด
จำกกำรนัดหยุดงำนนำยจ้ำงปิ ดงำน กำรก่อควำมไม่สงบในกำรทำงำน กำรก่อจลำจล ควำมวุ่นวำย โดยฝูง
ชน และบุคคลซึ่งมีเจตนำร้ำยทำงกำรเมือง
สิน้ สุด ครบ 60 วันหลังจำกสินค้ำลงจำกเรือเดินทะเล ณ ท่ำปลำยทำง

•

Bill of Lading หมำยถึง เอกสำรใบรับสินค้ำของผูร้ บั ขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียดของสินค้ำที่ขนส่ง

•

ปั จจัยสาคัญในการกาหนดเบีย้ ประกันภัยสาหรับการขนส่งสินค้ามีดังนี้ : เรือที่ใช้ในกำรขนส่ง เส้นทำง
เดินเรือ/ ลักษณะสินค้ำ / กำรบรรจุหีบห่อ

•

ข้อกาหนดความเสียหายร่วม (General Average) หมำยถึงควำมเสียหำยอันเกิดขึน้ จำกกำรกระทำโดยจง
ใจ และชอบด้วยเหตุผลในสภำวะที่เกิดภัยเพื่อควำมอยู่รอดปลอดภัยของส่วนรวม ซึ่งเจ้ำของทรัพย์สินทุก
ฝ่ ำยทัง้ หมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ
เช่น โยนสินค้ำลงทะเล, ตัดโซ่และสมอเรือ เพื่อหลักเลี่ยงอันตรำย, ค่ำใช้จ่ำยกำรขนถ่ำยสินค้ำเพรำะเรื่อ
ประสบอุบตั ิเหตุตอ้ งซ่อมแซมกลำงทำง

•

ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) คือ ควำมเสียหำยซึ่งมีสำเหตุมำจำกอุบตั ิเหตุโดยตรงและมีผล
เฉพำะเจ้ำของทรัพย์สินที่เสียหำย

•

ความเสียหายทีเ่ สมือนเสียหายสิน้ เชิง (Constructive Total Loss) คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสินค้ำ
และส่งไปยังปลำยทำงเกินกว่ำมูลค่ำสินค้ำเมื่อถึงปลำยทำง

•

ลักษณะทีส่ าคัญของการประกันภัยทางทะเล เช่น
- ส่วนได้ เสีย : ผู้ เอาประกั นภั ยต้ องมี ส่วนได้เสี ยในขณะที่สินค้ าเกิด ความเสี ยหาย (เพรำะใน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทัง้ ผูร้ บั ปะกันภัย และ ผูเ้ อำประกันภัย อำจเข้ำมำทำสัญญำประกันภัยกันโดย
ไม่มีโอกำสเห็นสินค้ำอันเป็ นวัตถุท่เี อำประกันภัย เพรำะสินค้ำอยู่ในขณะที่ขนส่งในทะเล)
- การโอนสิทธิ : สลักหลังโอนลอยผ่านมือได้ โดยไม่ต้องแจ้งบริษัทประกันภัย คือ ผูเ้ ป็ นจ้ำของ
สินค้ำ อำจขำย หรือโอนกรมสิทธิ์ในสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งนัน้ โดยกำรสลักหลังและมอบใบตรำส่ง
ให้กบั ผูร้ บั โอนเป็ นทอดๆ นั่นก็แปลว่ำผูร้ บั โอนก็มีสิทธิ์เอำประกันภัยสินค้ำที่รบั โอนมำ
- การกาหนดอัตราเบีย้ (0. 10-15%) เบีย้ ขัน้ ต่ำ 500 บำท / กธ.
- ผู้รับประโยชน์ ไม่ปรากฎในกรมธรรม์ขนส่งสินค้าทางทะเล
- ไม่ต้องมีรายมือชื่อ ผู้รับประกันภัย และ ผู้เอาประกันภัย

•

เงือ่ นไขการจับกุมและยึดเอา (Capture and Seizure) หมำยถึง กำรกระทำทุกอย่ำงที่เป็ นกำรยึดเอำหรือ
กำรเอำไปโดยศัตรูหรือคู่พิพำท ตลอดจน กำรครอบครองโดยใช้กำลังทัง้ จำกอำนำจทำงกฎหมำยหรือโดย
พละกำลังที่เหนือกว่ำ

•

Letter of credit หมำยถึง เอกสำรที่ธนำคำรผูซ้ ือ้ ออกให้กบั ผูข้ ำยตำมคำสั่งของผูซ้ ือ้ เพื่อยืนยันกำรชำระเงิน
ในกำรซือ้ ขำยระหว่ำงกัน

•

เอกสารทีต่ ้องใช้ในการเรียกร้องคาสินไหม Bill of Lading, หนังสือโต้ตอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทนจำกผูร้ บั ขน และใบสำรวจควำมเสียหำย

•

Franchise หมำยถึ ง ควำมสูญ เสียหรือเสียหำยขั้นต่ ำที่กำหนดเป็ นอัตรำร้อยละหรื อเป็ นจำนวนเงินซึ่งถ้ำ
ควำมเสียหำยไม่ถึงที่กำหนด ผูร้ บั ประกันภัยจะไม่ชดใช้ แต่ถ้ำควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ถึงอัตรำหรือจำนวนที่
กำหนด ผูร้ บั ประกันภัย จะรับชดใช้ต่เสียหำยให้ตงั้ แต่บำทแรก

•

Salvage Charges คือ ค่ำธรรมเนียมกำรกูภ้ ยั (ค่ำกู้ กำรกู้ ซำกทรัพย์)

•

Cover Note กำรคุ้ม ครองชั่วครำว เป็ น เอกสำรที่ บ ริษั ท รับ ประกัน ภัย ออกให้แ ก่ผู้เอำประกัน กัย เพื่ อ เป็ น
หลักฐำนรับรองว่ำสินค้ำดังรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำร จะได้รบั ควำมคุม้ ครองตำมเงื่อนไขกำรประกันภัย
และตำมจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้ง

•

Open cover กรมธรรม์เปิ ด ในกรณีท่ผี เู้ อำประกันส่งสินค้ำเดือนละหลำยครัง้ นัน้ กำรแจ้งบริษัทประกันภัย
เพื่อทำ Cover Note ทุกครัง้ ที่ส่งั ซือ้ ย่อมเป็ นกำรไม่สะดวก และบำงครัง้ อำจลืมทำประกันได้

ข้อดีของ Open Cover
- ผูเ้ อำประกันจะได้รบั กำรคุม้ ครองโดยอัตโนมัติสำหรับสินค้ำทุกๆ เที่ยวที่นำเข้ำโดยไม่ตอ้ งกังวลว่ำจะ
ลืมทำประกันสินค้ำ
- ผูอ้ ำประกันภัยนำสิคทุกอย่ำงมำประกันไว้กบั บริษัทเดียวกัน ย่อมท่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ท่ดี ีในทำง
ธุรกิจ
• ข้อรับรองโดยปริยาย (Implied Warranties) คือ เงื่อนไขพืน
้ ฐำน ที่ผอู้ ำประกันภัยจะต้องปฏิบตั ิตำม แม้ว่ำ
จะไม่มีกำรระบุเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ในกรมธรรม์ เช่น สินค้ำที่เอำประกันภัยต้องชอบด้วยกฎหมำย, เรือ
ที่เอำประกันต้องอยู่ในสภำพพร้อมออกทะเล

•

การเรียกร้องสินไหมทดแทนต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง (เรียกร้องบริษัทเรือ ไม่เกิน 1 ปี แต่ถำ้ เรียกร้อง
บริษัทประกันภัยไม่เกิน 2 ปี )
1. ตันฉบับกรมธรรม์
2. เมื่อเจ้ำของสินค้ำติดต่อขอรับสินค้ำแล้วพบว่ำสินค้ำเสียหำย
2.1 ถ้ำเป็ นกำรขอรับจำกทเรือ แล้วพบเสียหำยต้องเรียก Wharf Survey Note
2.2 ถ้ำเป็ นกำขอรับจำกคลังสินด้ แล้วพบเสียหำยต้องเรียก Damage Cargo List (DML)
3. รำยงำนสำรวจสินด (Survey Note) คือเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดของเครื่องหมำยและเลขหมำย
จำนวนสินค้ำและรำยละเอียดของสินค้ำที่เสียหำย (ออกโดยกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย)

หน้าทีข่ องผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหาย
1. พิสจู น์ว่ำควำมเสียหำย กรมธรรม์คมุ้ ครอง
2. เรียกร้องทัง้ ผูร้ บั ขนส่ง (เพื่อรักษำสิทธิ์แทนผูร้ บั ประกันภัย) และบริษัทประกันภัย
4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
4.1 ประกันภัยอุบัติเหตุ
4.1.1)ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
4.1.2)ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภำพ
4.1.3) ประกันภัยอุบตั ิเหตุกำรเดินทำง
4.1.4) ประกันภัยสำหรับผูโ้ ดยสำรเรือโดยสำรรับจ้ำง
4.1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรมธรรม์มาตรฐาน)
"อุบัติเหตุ" ในกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่เี กิดขึน้ อย่ำงฉับพลันจำกปั จจัย
ภำยนอก ร่ำงกำย และทำให้เกิดผลที่ผูเ้ อำประกันภัยมิได้มีเจตนำหรือมุ่งหวัง
(ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการกาหนดเบีย้ ประกันภัย คือ อาชีพ)
ความคุ้มครองหลัก (มาตรฐาน)
• การสูญเสียชีวิต
- อุบตั ิเหตุทำให้เสียชีวิตทันที
- อุบตั ิเหตุทำให้บำดเจ็บและเสียชีวิตภำยใน 180 วัน จำกวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ
- อุบตั ิเหตุทำให้บำดเจ็บรักษำตัวติดกันในโรงพยำบำล ในฐำนะคนไข้ในและเสียชีวิตเพรำะเหตุ
บำดเจ็บ

•

สูญเสียอวัยวะ หรือ สายตา
- อวัยวะนัน้ ถูกตัดออก หรือ
- กำรสูญเสียอวัยวะรวมถึงกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรใช้งำนของอวัยวะนัน้ โดยถำวรสิน้ เชิง
ทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง

ความคุ้มครองแบ่งเป็ น
อบ.1 แขน สำยตำ
อบ.2 แขน สำยตำ หูหนวก เป็ นใบ้
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองระหว่าง อบ.1 และ อบ.2
อวัยวะ / ความคุ้มครอง

อบ.1

อบ.2

แขน ขา ตา 1 ชิ้น

60%

60%

แขน ขา ตา 2 ชิ้น

100%

100%

หูหนวก 2 ข้าง หรื อ เป็ นใบ้

-

50%

หูหนวก 2 ข้าง

-

15%

นิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ)

-

25%

นิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 1 ข้อ)

-

10%

นิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ)

-

10%

นิ้วชี้ (ทั้ง 2 ข้อ)

-

8%

นิ้วชี้ (ทั้ง 3 ข้อ)

-

4%

นิ้วอื่นๆ นอกเหนือจากนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ)

-

5%

นิ้วหัวแม่มือ

-

5%

นิ้วเท้า นอกเหนือจากนิว้ หัวแม่ เท้า (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ)

-

1%

ความหมายและเงือ่ นไขอื่น ๆ
ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง หมำยถึง ไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจำและอำชีพอื่น ๆ
ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป (อัมพำต)

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน (เฉพำะ อบ.2) หมำยถึง ไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพ
ประจำตำมปกติได้ตลอดไป แต่ทำงำนอื่นเพื่อสินจ้ำงได้ (ชดใช้ตำมควำมเห็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอำ
ประกันภัย) เช่น อัมพฤกษ์
ทุ พ พลภาพชั่ วคราวสิ้น เชิ ง ได้รบั เงินเป็ นระยะๆ ตลอดระยะเวลำที่ทุพ พลภำพตำมจำนวนที่ ระบุไว้ใน
ตำรำงแต่ ไม่เกินระยะวลำที่ระบุไว้ในตำรำง หรือ เมื่อมีกำรจ่ำยค่ำทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ (ชดใช้
เงินจุนเจือรายสัปดาห์ ตามจานวนที่ระบุไว้ในตาราง จ่ายทุก 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หรือเมื่อมี
การจ่ายค่าทดแทนกรณีสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวร)
ค่ารักษาพยาบาล
"การบาดเจ็บ" กำรบำดเจ็บทำงร่ำงทำย อันป็ นผลโดยตรงจำกอุบตั ิเหตุ (ที่เกิดขึน้ ภำยใน 52 สัปดำห์ นับ
แต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ)
ข้อยกเว้น ของกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
- แข่งรถ / แข่งเจ็สกี / แข่งสกี่ทุกชนิด / ชกมวย / ก็หำโดดร่ม/ กำรล่ำสัตว์ป่ำ
- กำรแท้งลูก
- ขณะโดยสำรเฮลิคอปเตอร์
- ขณะดำนำ้ ที่ตอ้ งใช้ถงั อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใต้นำ้
- ขณะปฏิบตั ิหน้ำที่ทหำรปรำบปรำม ผูก้ ่อกำรร้ำย
- ขณะขับขี่หรือโดยสำรมอเตอร์ไซค์
- ร่วมกำรทะเลำะวิวำท
- กำรได้รบั เชือ้ โรค
- กำรก่ออำชญำกรรม
• ภัยที่สำมำรถซือ
้ ควำมคุม้ ครองเพิ่มได้ คือ กำรล่ำสัตว์ป่
การบอกเลิกกรมธรรม์ โดยมีหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 15 วัน โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อำ
ประกันภัย โดยต้องคืนเบีย้ ประกันภัยแบบเฉลี่ยตำมสัดส่วน
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษานักศึกษา
o ให้ความคุ้มครองแบบ อบ.1
o สถาบันการศึกษาเป็ นผู้ถือกรมธรรม์
o ครู ไม่สำมำรถซือ
้ รวมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เพรำะเป็ นกรมธรรม์เฉพำะสำหรับนักเรียน
นิสิต นักศึกษำ
้ ประกันภัย ขึน้ อยู่กับ ระดับการศึกษา เช่น ประถม มัธยม สำยอำชีพ
o อัตราเบีย

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเอือ้ อาทร "ยกเลิกกรมธรรม์ไม่ได้"
o คุม
้ ครอง เสียชีวิต ทุพพลภำพถำวร (ไม่คมุ้ ครองกำรสูญเสียอวัยวะ และ ค่ำรักษำพยำบำล)
o ซือ
้ ได้คนละ 1 ฉบับ จะต้องใช้ สำเนำบัตรประชำชน
4.1.2) ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ปั จจัยที่มีผลต่อกำรคำนวณอัตรำเบีย้ ประกันภัย คือ อำยุ / อำชีพ / เพศ
4.1.3) ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
- ให้ควำมคุม้ ครอง เริ่มตัง้ แต่ออกเดินทำงจำกที่พกั อำศัยเพื่อกำรเดินทำง
- กำรเสียชีวิต
- ทุพลภำพถำวรสิน้ เชิง
- สูญเสียอวัยวะ สำยตำ
- ค่ำรักษำพยำบำล
- อัตรำเบีย้ ประกันภัยขึน้ อยู่กบั จานวนวันเดินทาง
ข้อยกเว้น
- กำรฆ่ำตัวตำย
- กำรโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสำร
- กำรแท้งลูก
**การเล่นรถไฟเหาะตีลังกาในสวนสนุกไม่ใช่ข้อยกเว้นในกมรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
สาหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไปแบบมาตรฐาน**
ประกันอุบตั ิเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์
- ผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เป็ นผู้ถือกรมธรรม์
- อัตรำเบีย้ ประกันภัยขึน้ อยู่กบั จำนวนวันเดินทำงและจำนวนคน
- ระยะเวลำคุม้ ครองจำกัดไว้สงู สุดไม่เกิน 90 วัน
- หำกลูกทัวร์เสียชีวิตจำกกำรเล่นเจ็ทสกีท่พี ทั ยำได้รบั กำรชดใช้เต็มตำมจำนวนเงินประกันภัย
4.1.4) ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
- คุม้ ครอง อุบตั ิเหตุในขณะโดยสำรเรือหรือ ขณะก้ำวขึน้ -ก้ำวลงจำกเรือโดยสำร
- เจ้าของเรือเป็ นผู้ซอื้ ประกันภัย

- อัตรำเบีย้ ประกันภัยเป็ น แบบช่วง (ขัน้ ต่ำและขัน้ สูง) เพื่อให้บริษัทประกันภัย ใช้ดลุ ยพินิจในกำรรับ
ประกันภัยตำมควำมเสี่ยงภัยที่มีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
- อัตรำเบีย้ ประกันภัยขึน้ อยู่กบั จานวนทีน่ ่ังของเรือ

ประกันภัยทางวิศวกรรม
การประกันภัยทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
1. ประกันภัยกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ
2. ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ประกันภัยเครื่องจักร
4. ประกันภัยหม้อกำเนิดไอนำ้
1) ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา แบ่งเป็ น 3 หมวด ดังนี ้
• งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา (Contraction's All Risks : CAR) คุม
้ ครองควำมเสียหำยต่องำนที่
กำลังสร้ำง รวมทัง้ วัสดุท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง และ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ภัยต่ำง ๆ ที่คมุ้ ครอง ได้แก่ ไฟไหม้
นำ้ ท่วม แผ่นดินไหว กำรโจรกรรม กำรกระทำโดยเจตนำร้ำย กำรประมำทเลินเล่อ และภัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นใน
กรมธรรม์
เริ่ม - ตัง้ แต่วนั เริ่มงำนหรือวันที่ได้มีกำรขนวัสดุเข้ำมำที่สถำนที่ก่อสร้ำงสิน้ สุด เมื่อมีกำรส่งมอบงำน
สิน้ สุด - เมื่อมีกำรส่งมอบงำน
**ผูร้ บั เหมำช่วทิง้ นหรือยกเลิกสัญญำประกันภัยไมช่สำเหตุท่ที ำให้ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย สิน้ สุดลงทันที**

งานติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks : EAR)
เริ่ม - ตัง้ แต่เครื่องจักรได้ยกลงยังสถำนที่ๆ ติดตัง้
สิน้ สุด - เมื่อทำกำรทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ
ปั จจัยในการพิจารณารับประกันภัย
1. ประสบกำรณ์ / ควำมชำนำญ / ระยะเวลำติดตัง้
2.สภำวะแวดล้อม / มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย / ระบบป้องกันภัย
3. เทคนิคเฉพำะ / ตำรำงกำรดำเนินกำร
•

ข้อยกเว้นสาคัญ กำรสูญเสีย หรือ เสียหำย เนื่องจำกกำรออกแบบผิดพลำด กำรใช้วสั ดุท่ีบกพร่อง
หรือ หล่อไม่ดี หรือกำรทำงำนบกพร่อง นอกเหนือจำกกำรติดตัง้ ผิดพลำด
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability : TPL)
ข้อยกเว้น - งำนตอกเสำเข็มทำให้ท่อประป่ ำใต้ดนิ แตกเสียหำย (สำมำรถซือ้ ภัยเพิ่มเติมได้)

* ควำมเสียหำยจำกแรงสั่นสะเทือน กำรถอน หรืออ่อนกำลังของสิ่งคำ้ ยัน ไมใช่ควำมคุม้ ครองมำตรฐำนตำม
กรมธรรม์ประกันภัยกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ *
2) ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance : EEI)
คุม้ ครองควำมเสียหำยต่อเครื่องอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ท่ใี ช้ก็บนั ทึกข้อมูลซึ่งไม่ได้อยู่ในตัว คอมพิวเตอร์
และดำใช้จ่ำยกำรทำงำนที่เพิ่มขึน้ อันเกิดจำกอุบตั ิเหตุใดๆซึ่งไม่ได้ระบุยกเว้นไว้
ทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย เครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ ในสำนักงำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่อง X-Ray เครื่องฉำยรังสี AOK
- เครื่องโทรคมนำคม เช่น เรด้ำ เครื่องถ่ำยทอดสัญญำณวิทยุ *ผูเ้ ช่ำ ก็สำมำรถเอำ
ประกันภัยได้ เพรำะผูเ้ ช่ำต้องมีกำรรับผิดชอบตำมสัญญำเช่ำ *
ความคุ้มครอง
หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น
- อุปกรณ์ท่ใี ช้เก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์
ความคุ้มครองของหมวด 1 (All Risks)
- กำรลัดวงจร
- ไฟไหม้
- กำรตกหล่น (อุบตั ิเหตุ)
- ไม่คมุ้ ครอง กำรลักทรัพย์ท่ไี ม่ปรำกฎร่องรอยกำรงัดแงะ
3) ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Insurance)
เวลาทีค่ ุ้มครอง ขณะทีใ่ ช้งานอยู่ พักงาน, ถอดเพื่อทาความสะอาดปรับปรุ งเครื่องใหม่
ความคุ้มครอง (All Risks) อุบตั ิเหตุเนื่องจำก
- ขำดควำมชำนำญ ควำมสะเพร่ำของผูค้ วบคุมเครื่องจักร
- กำรขำดนำ้ ในหม้อนำ้
- ไฟฟ้ำลัดวงจร

ข้อยกเว้น
- กำรสูญเสียหรือเสียหำยของวัตถุต่ำงๆ ที่เป็ นสื่อกลำงในกำรทำงำนของเครื่องจักร เช่น
นำ้ มันหล่อลื่น สำรเร่งทำงปฏิกิรยิ ำ
- สำยพำนโซ่ขำดเนื่องจำกกำรใช้งำนต่อเนื่อง
- อะไหล่สนิ ้ เปลืองที่ตอ้ งเปลี่ยนตำมระยะเวลำบำรุงรักษำ
กำรกำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัย = รำคำครื่องจักรใหม่ (ชนิดและขนำดเดียวกัน) + ค่ำขนส่ง + ภำษี
ศุลกำกร +ค่ำแรงในกำรติตตัง้
4) ประกันภัยหม้อกาเนิดไอน้า และถังอัดความดัน (Boiler and Pressure Vessel : BPV)
คุ้มครอง
- หม้อนำ้ และถังอัดควำมดัน คุม้ ครองกำรระเบิดและยุบตัวของหม้อไอนำ้ (ระเบิด หมำยถึง อุบตั ิเหตุ
จำกสำเหตุแรงดันภำยในหม้อไอนำ้ สูงมำกเกินไป)
- ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
- ควำมบำดเจ็บหรือคนเสียชีวิตของบุคคลภำยนอก ซึ่งมีใช่ลกู จ้ำง คนงำน หรือ สมำชิกในครอบครัว
ของผูเ้ อำประกันภัย
ข้อยกเว้น- ควำมเสียหำยต่อหม้อนำ้ เนื่องจำกไฟไหม้
4.3 ประกันภัยความรับผิด
1) ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
- คุม้ ครอง บุคคลอื่น ซึ่งเข้มำใช้บริกำรนสถำนที่เอำประกันภัย
- ผูท้ ่ตี อ้ งซือ้ ประกันภัย คือ เจ้าของกิจการ
- ผูท้ ่ไี ด้รบั ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก คือ ผูป้ ระสบภัย
- คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำย
➢ควำมรับผิดของผูเ้ อำประกันภัยที่เกิดขึน้ จำกกำรครอบครองสถำนที่
➢ควำมรับผิดนัน้ ต้องเกิดโดยอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมำจำกกำรกระทำของผูเ้ อำประกันภัย
➢ควำมรับผิดของผูป้ ระกอบกำรต่งๆ ที่มีต่อบุคคลภำยนอก
• ข้อยกเว้น : ควำมรับผิดเนื่องจำกมลภำวะ

2) ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Insurance)
บุคคลที่สำมำรถซือ้ ประกันภัย เช่น แพทย์ เภสัชกร ผู้สอบบัญชี
ความคุ้มครอง
- ควำมสูญเสียทำงกำรเงินใด ๆ ที่เกิดจำกข้อผิดพลำดในกำรทำงำนตำมวิชำชีพ
- ควำมบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วยต่อร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดจำกกำรดำเนินงำนใน
วิชำชีพที่มีสำเหตุมำจำกข้อผิดพลำดของผูเ้ อำประกันภัยซึ่ได้ดำเนินกำรภำยใต้ขอบเขตกำรประกอบวิชำชีพของตน
อาณาเขตความคุ้มครอง
- ครอบคลุมอำณำเขตที่ประกอบอำชีพอยู่
- ครอบคลุมอำณำเขตของศำลและกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
- สำมำรถขยำยออกไปนอกประเทศที่ได้ไปทำกิจกรรมได้
3) ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ (Product Insurance)
รับผิดเนื่องมำจำกสินค้ำหรือเครื่องใช้ท่ผี ลิต หรือ จำหน่ำย หรือ ขำยโดย ผูเ้ อำประกันภัยหรือผูอ้ ่ืนที่
ดำเนินกำรภำยใต้ช่ืของผูเ้ อำประกันภัย รวมถึงภำชนะที่ผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่
ความคุ้มครอง
- กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ผิดพลำด
- ควำมผิดพลำดในขัน้ ตอนกำรผลิต
- กำรให้ขอ้ มูลที่ผิดพลำดแก่ผใู้ ช้ผลิตภัณฑ์ (ฉลำก แนะนำกำรไช้งำน)
4) ประกันภัยป้ ายโฆษณา : ปกติจะมีระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปื
ผู้ทาประกันภัยคือ เจ้าของป้ าย
ความคุ้มครอง แบ่งเป็ น 2 หมวด
1. ตัวป้ำย - โดยให้ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อป้ำยโฆษณำ
2. ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
- ควำมบำดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูส้ ญ
ั จรไปมำ
- ควำมเสียหำยต่อทรัพย์ลินของผูส้ ญ
ั จรไปมำ
ไม่คุ้มครอง
- ควำมเสียหำยต่อเนื่อง
- นำ้ ท่วม พำยุ แผ่นดินไหว ภูเขำไประเบิด สงครำม กำรจลำจล
- กัมมันตภำพรังสี นิวเคลียร์
- กำรใช้งำนมำกเกินขนำด ให้ควำมร้อนสูงเกินขนำดหรือเร่งเครื่องเกินกำลัง

ปั จจัยในการพิจารณาเอาประกันภัย
- ขนำด ควำมสูง วัตถุ
- ติดตัง้ ในเขตชุมชนหรือไม่
- วงเงินจำกัดควำมรับผิดที่ตอ้ งกำร
5) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ควำมคุม้ ครอง กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงหรือเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรของบริษัท สำหรับควำมสูญเสีย
หรือเสียหำยทำงกำรเงินอันนื่อมำจำก "กำรละเมิดหรือกำรกระทำผิด ที่กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทต้องรับผิด
ตำมกฎหมำย
6) ประกันภัยอิสรภาพ
คุ้มครอง ประกันตัวผูต้ อ้ งหำ หรือ จำเลยในคดีอญำระหว่ำงถูกควบคุมตัวเพื่อกำรสอบสวน สั่งฟ้อง หรือ
ระหว่ำงกำรพิจรณำของศำล ซึ่งเป็ นกำรดำเนินคดีก่อนศำลมีคำพิพำกษำ ตำมวงเงินที่ตำลกำหนด

4.4 ประกันภัยอื่นๆ
1) ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ความคุ้มครอง
- ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
- ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูเ้ อำประกันภัย
- อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ)
- รางวัลพิเศษ "โฮลอินวัน" ไม่เกิน 1 ครั้ง /ปี
ข้อยกเว้น
- สงครำม กบฏ ปฏิวตั ิ
- อุปกรณ์เล่นกอล์ฟสึกหรอ
- เสียหรือเสียหำยของลูกกอล์ฟ
2) ประกันภัยโจรกรรม
กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัย (First Loss Sum Insured) โดยพิจำรณำจำกโอกำสที่จะเป็ นไปได้ว่ำ
ควำมสูญเสียต่อครัง้ สูงสุดเป็ นเท่ำใด
ความคุ้มครอง สูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรโจรกรรม แบ่งเป็ น
3 แบบดังนี ้

➢ โจรกรรม 1 (จร.1) คุม้ ครองกรลักทรัพย์ท่ปี รำกฎร่องรอยกำรงัดแงะเท่ำนัน้
➢ โจรกรรม 2 (จร.2) คุม้ ครองกำรลักทรัพย์ท่ีปรำกฎร่องรอยกำรงัดแงะ กำรชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์
➢ โจรกรรม 3 (จร.3) คุม้ ครองกำรลักทรัพย์ท่ีปรำกฏหรือไม่ปรำกฏร่องรอยกำรงัดแงะก็ได้
กำรซิงทรัพย์ ปลันทรัพย์
ทัง้ 3 แบบ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคารทีเ่ ก็บทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย
ข้อยกเว้น
- ทุจริตของผูเ้ อำประกันภัย และ ลูกจ้ำง
- ปล่อยบ้ำนร้งทิง้ ไว้เกินกว่ำ 7 วันติดต่อกัน
- กระจก / สิ่งประดับหรือข้อควำมบนกระจกที่ถูกคนร้ำยทำลำย
ทรัพย์สินทีไ่ ม่คุ้มครอง
- เงิน ทอง อัญมณี โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภำพเขียน
3) ประกันภัยสาหรับเงิน
"เงิน" หมำยถึง ธนบัตร หรือ เหรียญกษำปณ์ ที่ชำระหนีไ้ ด้ตำมกฎหมำย เช็ดที่ธนคำรรับรองกำรจ่ำยเงิน
ธนำณัติ เช็ด ไปรษณีย์
แบบความคุ้มครอง
➢ ประกันเงิน 1 (ปง. 1) ชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์ (รวมถึงกำรพยำยำมกระทำตัง้ กล่ำว)
➢ ประกันเงิน 2 (ปง.2) กำรสูญเสียงินจกสำเหตุใดก็ตำมที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
➢ ประกันเงิน 3 (ปง.3) กำรสูญเสียเงินจกสำเหตุใดก็ตำมที่ม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และรวมถึง
กำรฉ้อโกง ยักยอก โดยพนักงำนรับส่งเงิน ผูร้ กั ษำทรัพย์ท่ีดนั พบภำยใน 3 วันทำงำน
ทัง้ 3 แบบคุ้มมครองความเสียหายอันกิดจกการพยายามกระทาการด้วย
ระบุความคุ้มครองความสูญเสียของเงิน
- ในสถำนที่เอำประกันภัย (ในเวลำทำงำน)
- ในตูน้ ิรภัย หรือ ห้องนิรภัย (นอกเวลำทำงำน) "หำกถูกยกไปทัง้ ตู้ จ่ำยทัง้ เงินและตู*้ *
- ระหว่ำงกำรขนส่ง
ข้อยกเว้นของ ปง.1 และ ปง.2
- ฉ้อโกง ยักยอก
- ปลอมแปลงเอกสำร ทอนเงินผิด บัญชี / คำนวณผิดพลำด
- สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศหรือไม่ก็ตำม)

4) ประกันภัยความชื่อสัตย์
คุ้มครองนายจ้างต่อควำมสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมำจำกกำรทุจริตของลูกจ้าง
- เป็ นกำรยักยอก เงิน / สินค้ำ
- ทำในขณะที่เป็ นลูกจ้ำง จะยักยอกเอง หรือ สมคบกับคนภำยนอกด้วย
**นำยจ้ำงทรำกำรฉ้อโกงหรือกยอก แต่ยงั มอบหมำยให้ถูกจ้ำงปฏิบตั ิหน้ำที่ กรมรรม์จะไม่มีผลบังคับนับแต่วนั ที่
นำยจ้ำงกระทำเช่นนัน้ **
ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
1. ลูกจ้ำงที่ลำออก หรือ ถูกไล่ออก
2. ภรรยำของลูกจ้ำง ถ้ำลูกจ้ำงมีสว่ นรูเ้ ห็น
5) ประกันภัยกระจก
คุม้ ครองกำรแตกหักของกระจกที่ติดตัง้ เรียบร้อยแล้วในสถำนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ด้วยสำเหตุใดๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น
(All Risks)
ภัยทีส่ ามารถซือ้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
➢ภัยจำกกำรติดตัง้
➢ภัยจำกกำรขนส่ง
➢ภัยที่อำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
ข้อพิจำรณำรับประกันภัยกระจก (กระจกพิเศษที่มีรดำสูง เช่น กระจกกันกระสุน สำมำรถเอำประกันภัย
ได้แต่ตอ้ งแจ้งและระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ชดั เจน)
o ขนำดของกระจก
o ประเภทของกระจก
o บริเวณที่ติดตัง้ กระจก

ข้อยกเว้น
➢เสียรูป / เสียหำย / ร้วไม่ตลอดควำมหนำของกระจก เช่น รอยขีดข่วน / รอยร้ำวต่อผิวหน้ำกระจก
➢กำรแตกหักที่เกิดขึน้ ระหว่ำงขนส่งหรือระหว่ำงติดตัง้ / ถอดออกหรือดัดแปลงสถำนที่
➢จลำจล / นัดหยุดงำน
➢อัคคีภยั / ระเบิด / ฟ้ำฝ่ ำ / ลมพำยุ
➢กำรกักกัน กำรยึด กำรถูกริบ

6) ประกันภัยพืชผล
คุ้มครอง ควำมเสียหำยที่เกิดกับพืชผลทำงกำรกษตรที่รบั ประกันภัยไว้ เช่น ข้ำว ข้ำวโพต ฯลฯ อันเกิด
จำกภัยธรรมชำติ เช่น นำ้ ท่วม ลูกเห็บ ลมพำยุ เป็ นตัน
7) ประกันภัยปศุสัตว์
คุ้มครอง กำรเสียชีวิตของปศุสตั ว์ท่รี บั ประกันภัยไว้ เช่น โคนม ไก่ ขลฯ จำกกำรติดโรคหรืออุบตั ิเหตุและ
สำมำรถขอให้ผรู้ บั ประกันภัยขยำยควำมคุม้ ครองภัยเพิ่มต่ำง ๆ เช่น กำรจี ้ ปลัน ลักขโมย รวมทัง้ ภัยธรรมชำติต่ำงๆ
ได้ดว้ ย
กำรชดใช้ให้ท่กบั มูลคำของสัตว์ท่ตี ำยหรือตำมรำคำซือ้ ขำยกันในท้องตลำดหรือจำนวนสูงสุดเท่ำกับทุน
ประกัน

