
การประกันภัยรถยนต

โดยอาจารยเจตนตวีร  พันธุคํา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ



การประกนัภัยรถยนต คือ การประกันความเสียหายอันเกิด 

จากการใชรถยนต จําแนกออกเปน 2 ประเภท 

1. การประกันภัยรถยนตภาคบงัคบั (Compulsory Third Party 

Insurance) หมายถึง การประกันภัยรถยนตท่ีถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อ

ความคุมครองตอความสูญเสียของชีวิต รางกายบุคคล ผูประสบภัยจาก

รถยนต ในปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ 

คุมครองผูประสบภัย”



ประเภทรถที่ตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

 ไดแกรถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวย 

การขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ท่ีเจาของมีไวใชหรือมี

ไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดินดวย กําลังเคร่ืองยนต กาํลังไฟฟา 

   หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนต

โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน 



ผูมีหนาทีต่องทําประกันภยัรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

 1. เจาของรถ (ผูมีกรรมสิทธ์ิในรถ)

 2. ผูเชาซ้ือรถ (ผูครอบครองรถในฐานะผูเชาซ้ือรถ)

 3. เจาของรถซ่ึงนํารถท่ีจดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชใน    

         ราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว



ผูที่ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. 

 1. ผูประสบภัยจากรถ อันไดแกประชาชนทุกคนท่ีประสบภัยจากรถ     

ไมวาจะเปนผูขับข่ี ผูโดยสาร คนเดินเทา หากไดรับความเสียหายแกชีวิต 

รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุท่ีเกดิจากรถ ก็จะไดรับความ

คุมครองตาม พ.ร.บ. นี้

 2. ทายาทของผูประสบภัยขางตนกรณีผูประสบภัยเสียชีวิต 



ความเสียหายทีไ่ดรบัความคุมครอง 
 1. คาเสียหายเบ้ืองตน ผูประสบภัยจะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนโดยไม 

ตองพิสูจน

      ความผิดภายใน 7 วัน นบัแตวันท่ียื่นคําขอใหมีการชดใชคาสินไหม
ทดแทนกับ          

      บริษัทประกันภยั โดยมีรายการ ดังนี้

 กรณีบาดเจ็บโดยไมถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะไดรับคา
รักษาพยาบาลและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลตาม

ความเสียหายท่ีแทจริง แตไมเกิน 30,000 บาท

      



 2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะไดรับการชดใชคาเสียหาย

เบ้ืองตนจํานวน 30,000 บาท/คน จากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี 

ดังตอไปนี้

 ตาบอด หูหนวก เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือล้ินขาด 

สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ สูญเสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด จิต

พิการอยาง   ติดตัว ทุพพลภาพอยางถาวร 



 3. กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยชอบธรรมจะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนเปนคา

ปลงศพและคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกบัการจัดการศพ โดยไดรับชดใช

คาเสียหายเบ้ืองตนจํานวน 30,000 บาท/คน 

 4. กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะไดรับคาเสียหายเบ้ืองตน

สําหรับเปนคารักษาพยาบาลและคาปลงศพ รวมกันแลว ไมเกิน 30,000 

บาทความเสียหายเบ้ืองตนท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการจายคาสินไหม

ทดแทน ตามพระราชบัญญัติฯ 



 5.คาเสียหายสวนท่ีเกินคาเสียหายเบ้ืองตน โดยตองรอพิสูจนความผิด
กอน ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชดังกลาว เม่ือรวมกับคาเสียหาย
เบ้ืองตนแลว ดังนี้

 กรณีบาดเจ็บ จายตามความเสียหายท่ีแทจริงแตไมเกิน 50,000 บาท/คน

 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะไดรับการชดใช 100,000 บาท/คน

 กรณีเสียชีวิต จะไดรับการชดใชเปนคาปลงศพ 10,000 บาท/คน

 กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะไดรับการชดใชคาเสียหาย
รวมกันเปนเงิน 100,000 บาท/คน
(เปนคารักษาพยาบาล+คาปลงศพ) 



บทลงโทษสาํหรับผูฝาฝนไมปฏบิัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 เจาของรถหรือผูเชาซ้ือรถผูใด ไมจดัใหมีการประกันภยัตาม พ.ร.บ. นี้ 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท

 ผูใดนํารถท่ีไมไดจดัใหมีการประกันภยัตาม พ.ร.บ. นี้มาใช ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 10,000  บาท

 เจาของรถหรือผูเชาซ้ือรถผูใด ไมติดเคร่ืองหมายแสดงวามีการ
ประกันภยัตาม พ.ร.บ. นี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท

 



 ผูประสบภัยผูใดยื่นคําขอรับชดใชคาเสียหายเบื้องตน โดยทุจริตหรือแสดง

      หลักฐานอันเปนเท็จเพ่ือขอรับคาเสียหาย เบือ้งตนตามน้ี ตองระวางโทษจําคกุ

      ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัท
ใดฝาฝนไมยอมรบัประกันภัยตามน้ี ตองระวางโทษปรบัต้ังแต 50,000 บาท ถึง 
25,000 บาท

 บริษัทใดไมจายคาเสียหายเบื้องตน ใหแกผูประสบภัย (หรือทายาท) ใหเสร็จสิ้น

      ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอจากผูประสบภัย ตองระวางโทษปรับต้ัง
แต 10,000 บาท ถงึ 50,000 บาท



 ผูใดปลอมเครื่องหมาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป 

      และปรับต้ังแต 10,000 บาท ถงึ 100,000  บาท

 ผูใดติดหรือแสดงเครื่องหมายอันเกิดจากการปลอมเครื่องหมายกับรถคันหนึ่ง 

       คันใด ตองระวางโทษเชนเดียวกับการปลอมเครื่องหมาย

 เจาของรถผูใดติดเครื่องหมายหรือแสดงเครื่องหมายที่ตองสงคืนตอนายทะเบียน 

      หรือเครื่องหมายที่ใชตอไปไมไดแลว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท



วิธีการจัดทําประกันภัย 

 1.ถายสําเนาเอกสารคูมือการจดทะเบียนรถและบัตรประจําตัวประชาชน

 2.นําเอกสารไปติดตอบริษัทประกันภยัท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประกันภยัรถ รวมถึงสาขาของบริษัทท่ัวประเทศ แจงความประสงคขอ

ทําประกันภยัรถ

 3.รับกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงจะเปนใบเสร็จรับเงินดวย 

 4.รับเคร่ืองหมายแสดงวามีการประกันภัย พรอมตรวจสอบขอมูลบน

เคร่ืองหมายใหถูกตอง เชน ช่ือบริษัทประกันภยั ช่ือรถ หมายเลข

ทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง ระยะเวลาส้ินสุด และนําไปติดไวท่ีกระจก

รถดานใน หรือหากเปนรถประเภทอ่ืนท่ี

ไมใชรถยนตตองติดไวในท่ี ๆ สามารถเห็นไดชัดเจน  



 ในกรณีที่ผูประสบภัยเปนผูขับขี่และเปนฝายที่ตองรับผิดตออุบัติเหตุ หรือ       ไมมี

ผูใดตองรับผิดตามกฎหมายตอผูขับขี่ ที่ประสบภัย ผูขับขี่จะไดรับการชดใช

   เฉพาะคาเสียหายเบื้องตนเทาน้ัน

คาเสียหายสวนที่เกินกวาที่พระราชบัญญัติฯ กําหนด ผูประสบภัยสามารถเรียกรอง

คาสนิไหมทดแทนไดจากผูกระทาํ ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



2. การประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

 หมายถึง การประกันภยัท่ีเกดิข้ึน โดยความสมัครใจของเจาของ

รถยนต ผูครอบครองรถยนตหรือผูขับข่ีรถยนตโดยไมไดเกดิจาก

การถูกบังคับโดยกฎหมายแตอยางใด 

   การประกันภัยรถยนต ท่ีใชกันอยางแพรหลายในตลาดประกันภยั

ในปจจบัุนนี้เปนการประกนัภัยในภาคสมัครใจ



กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบบใหม แบงออกเปน 2 แบบ  

 1. กรมธรรมแบบไมระบุชื่อผูขับขี่ ( Un-Named Driver ) เปนกรมธรรมแบบเดิมที่

คุมครองผูขับขี่คนใดก็ไดที่ผูเอาประกันภัย ยินยอมใหขับขี่เสมือนหน่ึงเปน 

ผูเอาประกันภัย

 2. กรมธรรมแบบระบุชื่อผูขับขี่ ( Named Driver ) เปนกรมธรรมแบบใหมที่นํา

อายุผูขับขี่มาเปนองคประกอบในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุมครองแตผูเอา

ประกันภัยตองรวมรับผิด ตอคาเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแตละครั้ง ดวยกรมธรรม

แบบน้ีผูเอาประกันภัยตองเปนบุคคลธรรมดาที่ใชรถสวนบุคคล และสามารถระบุช่ือผู

ขบัขีไ่ด ไมเกิน 2 คน



ประเภทของกรมธรรมและความคุมครอง

  ประเภท 1 ใหความคุมครองครอบคลุมมากท่ีสุด คือ

• ความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ  

        ผูโดยสารในรถ

• ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนตคันเอาประกันภัย
• ความเสียหายตอตัวรถยนตเนื่องจากไฟไหม และการสูญหาย



 ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย (อนุสัญญา)

1. อุบัติเหตุสวนบุคคล

2. คารักษาพยาบาล

3. การประกันตัวผูขับขี่

4. สวนลดระบุอายุผูขับขี่

          ชวงอายุ 18 – 24 ป สวนลด 5% 

          ชวงอายุ 25 – 35 ป สวนลด 10% 

          ชวงอายุ 36 – 50 ป สวนลด 15% 

          ชวงอายุเกิน 50 ปขึ้นไป สวนลด 20%



 5. สวนลดความเสียหายสวนแรก เปนขอตกลงระหวางบริษัทประกันภยั

กับผูเอาประกนัภัย สําหรับคาความเสียหายสวนแรกของทรัพยสิน

บุคคลภายนอก 

      และ/หรือความเสียหายสวนแรกของความเสียหายตอรถยนต

 6. สวนลดกลุม กรณีท่ีผูเอาประกันภยัมีรถยนตท่ีเอาประกันภัยไวกบั

บริษัท

      ประกันภัยตั้งแต 3 คันข้ึนไป จะไดรับสวนลดเบ้ียประกันภัยกลุม 10%

 7. สวนลดประวัติดี สวนลดตามหลักเกณฑสวนลดเบ้ียประกันภยัประวัติ

ดี   ซ่ึงคํานวณจากประวัติปท่ีผานมา



ประเภท 2 ผูเอาประกันภยัจะไดรับความคุมครอง คือ

 • ความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ 

       ผูโดยสารในรถ

• ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

• ความเสียหายตอตัวรถยนตเนื่องจากไฟไหม และการสูญหาย



ประเภท 2 + ใหความคุมครองเฉพาะสวนที่เกี่ยว

                     กับบุคคลภายนอก 

 • ความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ   

     ผูโดยสารในรถ

• ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

• ความรับผิดตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนตคันเอา

ประกันภยั

+ ความรับผิดตอความเสียหายของตัวรถยนตคันเอาประกันภยั กรณี

ชนกับ  ยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเปนฝาย

ผิด จะตอง รับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตอความเสียของตัวรถยนต

ผูเอาประกันภยัไมเกิน 2,000 บาท)



ประเภท 3 ใหความคุมครองเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ  

                    ทรัพยสินบุคคลภายนอก 

 ความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ

ผูโดยสารในรถ 

 ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

     ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท/คร้ัง



ประเภท 3+ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครอง ดงัน้ี 

 ความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ

ผูโดยสารในรถ

 ความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก

 + ความรับผิดตอความเสียหายของตัวรถยนตคันเอาประกันภยั กรณีชน

กับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเปนฝายผิด 

จะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกตอความเสียของตัวรถยนตผูเอา

ประกันภยัไมเกิน 2,000 บาท)



              การประกันชีวิต

Life Insurance

 โดยอาจารยเจตนตวีร  พันธุคํา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ



การประกนัชีวิตคืออะไร

       การประกันชีวิต คือการชดเชยรายไดที่ตองสูญเสียไปเนื่องจาก

  - การตาย

       - ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ 

***โดยบริษทัประกันชีวิตจะจายเงินตามจํานวนท่ีระบุไวใหแกผูเอาประกัน

หรือผูรบัประโยชน 



                                 ประกันชีวิตมีใครกันบาง 

                                  มาทําความรูจกักันไว!!!

                         ผูเอาประกัน

 บุคคลที่ตกลงทําสัญญาประกันภัยกับ 

 บริษัทประกันชีวิตโดยอาศัยสาเหตุ 

 ของการมีชีวิตหรือการตายเปน

เงื่อนไขในการจายเงินประกันชีวิต

                    ผูรับประโยชน 

บุคคลที่ระบุไวในกรมธรรมประกัน

ชีวิตวาจะเปนผูไดรบัเงินประกันชีวิต

ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา ผูรับ

ประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกับ

ผูเอาประกันภัยก็ได



    ทําไม...ตองมปีระกันชีวิต

1. ผูเอาประกันชีวิตตองการไดรบัประโยชนในดานความคุมครอง   เมื่อมีภัยเกิดกับ

ผูเอาประกันภัย บริษัทจายเงินแกผูรับประโยชน

2. เพ่ือการออมทรัพย  เมื่อซื้อประกันแบบออมทรัพย ผูเอาประกันจะไดรับเงิน

จํานวนหน่ึงตามที่ตกลงกันไว หากมีชีวิตอยู ณ วันที่สัญญาครบกําหนด

3. การประกันชีวิตใหประโยชนในดานการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของรัฐบาล ทําใหรัฐบาลสามารถ

นําเงินไปสรางสาธารณูปโภคอนัเปนประโยชน ลดภาระการกูเงินจากตางประเทศ



1. สามัญ

ประเภทของการประกันชีวิต

2.อุตสาหกรรม 3.กลุม

-เงินเอาประกันภัยสูง

-เก็บเบี้ยรายป,6 เดือน ,

  3 เดือน

- การพิจารณามีทั้งตรวจ/

   ไมตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู

    กับเงินเอาประกันและ

    อายุ

-เงินเอาประกันภัยตํ่า

-เก็บเบี้ยรายเดือน(อาจมี

  กําหนดระยะเวลารอคอย)

- การพิจารณาจะไมตรวจ

   สุขภาพ ขึ้นอยูกับคํา

   แถลงในใบคําขอ

- รับประกันชีวิตบุคคล

   หลายคนภายใต

   กรมธรรมฉบับเดียว

- พิจารณาอตัราความเสีย่ง

   เปนคาเฉลี่ยตอกลุม

- เหมาะกับพนักงาน

   บริษัท
**หมายเหตุ  ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่กําหนดไวเพื่อพสิูจนสุขภาพของผูเอาประกันภัย   หากผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทประกันชีวิตไมตองจายเงินเอาประกัน โดยทั่วไป

กําหนดไว 180 วัน



ประกันชีวติมี 4 แบบ

1.  แบบชั่วระยะเวลา เพียงอยางเดียว ไมมีการสะสมทรัพยรวมอยูดวย จึงมีลักษณะ

เชนเดียวกับสัญญา คือการประกันชีวิตที่บริษัทตกลงวาจะจายเงินตามจํานวนที่ระบุ

ไวใหแกผูรับประโยชน ถาหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เชน 1 ป 5 ป 10 ป หรือ 20 ป สัญญาประกันชีวิตแบบนี้มีลักษณะเปนการใหความ

คุมครองการเสีย่งภัยอันเกิดจากการเสียชีวิตระกันอัคคีภัย เมือ่ครบกําหนดสัญญา

แลวจึงไมมีมูลคาใด ๆ คืนใหแกผูเอาประกัน 



2.  แบบตลอดชีพ  คือ การประกันชีวิตที่บริษัทตกลงวาจะจายเงินตามจํานวนที่ระบุ

    ไวใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไมคํานึงวาจะเสียชีวิตเมื่อใด 

    แตถาหากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูถึงอายุ 99 ป บริษัทประกันชีวิตก็จะจายเงินตาม

จาํนวนทีร่ะบไุวใหแกผูเอาประกันภัย

ยกตัวอยางเชน



3.  แบบสะสมทรัพย คอื การประกันชีวิตที่บรษิัทตกลงวาจะจายเงินตามจํานวนที่

ระบไุวใหแกผูรับประโยชน ถาหากผูเอาประกันภัยเสยีชีวิตภายในเวลาทีก่ําหนด 

หรือจายเงินใหแกผูเอาประกันภัย ถาหากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูในวันที่สัญญา

ครบกําหนด   ยกตัวอยางเชน



4.  แบบรายไดประจํา คือ การประกันชีวิตท่ีบริษัทตกลงวาจะจายเงินจํานวนหน่ึงเปน

ประจําใหแกผูเอาประกันภัย  เม่ือผูเอาประกันชีวิตอยูในวันท่ีกําหนดในสัญญา 

โดยท่ัวไปเงินไดประจําจะจายเปนปทุก ๆ ปจนครบตามเง่ือนไขในสัญญา สัญญา

ประกันชีวิตแบบน้ีเหมาะกับผูเอาประกันภัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสะสมทรัพยไวเปน

คาใชจายหลังจากท่ีเกษียณอายุการทํางานแลว ยกตัวอยางเชน



การเวนคืนเงินตามกรมธรรมประกันภัย

      สัญญาประกันชีวิต บางสัญญาจะมีมูลคาเงินสดฝากสะสมไวกับบริษัทประกัน

      ชีวิตโดยสังเกตไดจากตารางทายกรมธรรมประกันภัย เงินจํานวนนี้มีลักษณะ

เชนเดียวกับเงินฝากธนาคาร   ผู เอาประกันภัยจึงสามารถเวนคืนกรมธรรม

ประกันภัยเพื่อรับเงินตามมูลคาที่มีอยูในกรมธรรมเชนเดียวกับการถอนเงินใน

บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนัน้ผูเอาประกันจึงสามารถโอนประโยชนตามสัญญา

ประกันชีวิตน้ีไปใหบุคคลอ่ืนได

การคํานวณเงินคาเวนคืน

ในกรมธรรมมีเงินคาเวนคืนกรมธรรม ระบเุปน ณ สิน้ปกรมธรรมที ่x, y, 
z.... เชน สิน้ปกรมธรรมที่ 3 มีมูลคาเงินเวนคืนกรมธรรม 641 บาทตอจาํนวน

เอาประกันภัย 1,000 บาท และสิ้นปท่ี 4 มีมูลคาเงินเวนคืนกรมธรรม 998 บาทตอ

จาํนวนเอาประกันภยั 1,000 บาทผูเอาประกันชําระเบีย้แบบรายเดือน และ

ประสงคจะเวนคืนกรมธรรม เม่ือไดชาํระเบีย้ไปแลว 40 งวด (เดือน) ในกรณนีี้ 

บริษทัประกันจะคํานวณคืนคาเวนคืนกรมธรรมอยางไร



วิธีคํานวณ

40 เดอืน คือ 3 ป 4 เดอืน 

 (998-641)/12 = 29.75 แลวนํา 29.75*4 = 119 

แลวนําไปบวกกับ 641จะได 641+119 = 760 

แลวนํา 760 ไปคูณดวยจาํนวนเงินเอาประกันภัยและหารดวย 1000



กรณีทีผู่เอาประกันไมสามารถเปล่ียนแปลงผูรับผลประโยชน

   ผูเอาประกันจะไมสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูรบัผลประโยชนเปนบคุคลอ่ืนได

ในกรณดีังตอไปน้ี

1.   ถามีการสงมอบกรมธรรมประกันภัย

ใหแกผูรับผลประโยชนไปแลว       

   

2.ผูรับประโยชนไดทําหนังสือแจง

บริษัทประกันภัยวาตนจะเปนผูรับ

ประโยชนจากสัญญาประกันชีวิต



       5 ขอ หามพลาดกอนตดัสินใจซือ้ประกัน 

1. เลือกซื้อใหเหมาะกับสภาพการเงิน

สิ่งแรกที่ผูซื้อประกันจะตองรูวาตนเองมีความสามารถมากนอยเพียงไรจะสงเบี้ย

ประกันไปไดตลอดของอายุสัญญา เมื่อสํารวจการเงินของตัวเองแลว จึงคอยเลือกซื้อ

กรมธรรมที่เบี้ยประกันเหมาะสมกับสภาพการเงิน เพราะการสงเบี้ยประกันจะมีระยะ

ที่ยาว หากไมสามารถแบกภาระไดตามที่กรมธรรมระบุไว ก็จะสงผลใหกรมธรรมน้ัน

ไมไดรับการคุมครอง

2. เปรียบเทียบบริษัท

กอนที่จะตัดสินใจซื้อประกัน ควรเปรียบเทียบประกันของแตละบริษัท วามีสิทธิ

ประโยชนแตกตางกันอยางไร รวมถึงราคาของเบี้ยประกัน แมวาผลประโยชนที่ไดรับ

จะเหมือนกัน แตเบี้ยประกันก็อาจจะแตกตางกัน ควรทําการเปรียบเทียบกอนทุกครั้ง



3. อานขอตกลงในสัญญา

    กอนที่จะทําการซื้อควรอานขอตกลงตางๆใหเรียบรอยวาตรงกับที่ไดพูดคุยไวกับ  

    ตัวแทนหรือไม โดยเฉพาะเรื่องของคาดอกเบี้ยที่อาจจะมีการปรับขึ้นโดยที่ไมแจงตอ  

    ผูซื้อประกัน

4. ชําระเบี้ยประกันใหตรงตามสัญญา

    เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อประกันแลว ผูซื้อประกันจะตองชําระคาเบี้ยประกันใหครบและ  

    ตรงตามชวงเวลาที่กรมธรรมไดกําหนดไว เพราะหากผิดนัดชําระหรือไมชําระ จะ

    สงผลตอประวัติดานการประกัน และยากที่จะทําประกันกับบริษัทอื่นๆ เพราะมี

    ประวัติทีไ่มดี ตองระวังในสวนน้ีดวย

5. ซือ้ประกันในขณะท่ีคณุยังมีอายุนอย

    อยาเลือกทําประกันเมื่อมีความมั่นคงในหนาที่การงาน หรือรอจนกวาจะอายุ 50   

    เพราะหากคุณเลือกซื้อประกันในขณะที่ยังอายุนอยจะทําใหราคาของกรมธรรมถูก

    มากกวา หากซื้อตอนที่มีอายุเยอะขึ้น



แบบประกันชวีติท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของชวีติ



ใบคําขอประกันภยัมคีวามสําคัญอยางไร

    เมื่อตัดสินใจทําประกันชีวิต ตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันภัยตาม

ความเปนจริงทุกประการดวยตนเองโดยเฉพาะประวัติ การมีโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

และประวัติการสมัครทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยอื่น ๆ หรือหากผูอื่นกรอก

จะตองตรวจสอบความถูกตองกอนลงลายมือช่ือ เพราะหากบริษัทสืบทราบภายหลัง

วาไมไดบอกความจริง บริษัทประกันชีวิตก็สามารถนํามาเปนขออางในการปฏิเสธ

การจายเงินประกันชีวิตได



ส่ิงท่ีตองเตรียมเม่ือจะสมัครทําประกันชวีติ

   ในการสมัครทําประกันชวีิตน้ันจะตองเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี

   1.  ใบคําขอเอาประกันภัยที่กรอกถูกตองและครบถวน

   2.  เบี้ยประกันภัยงวดแรก

   3.  สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูขอเอาประกันภัย

         และผูรับผลประโยชน

   4.  ในบางครั้งบริษัทประกันชีวิตอาจขอดูผลตรวจสุขภาพละเอกสารอื่น ๆ



การพิจารณารับประกันภยั

    การพจิารณารับประกันภยั หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตนําขอมูลที่ไดรับจาก

ผูเอาประกันภัยซึ่งไดกรอกไวในใบคําขอเอาประกันชีวิตมาตรวจสอบและตัดสินใจวา

จะรับหรือไมรับประกันภัย โดยพิจารณาในองคประกอบหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้

     1.  พิจารณาถึงอาชีพวามีความเสี่ยงตออันตรายหรือชีวิตมากนอยเพียงใด

     2.  ขอมูลการทําประกันชีวิตของผูเอาประกันภัยที่มีผลบังคับทุกฉบับและที่กําลัง

           ยื่นขอเอาประกันกับบริษัทประกันชีวิตอื่น รวมถึงขอมูลการเคยถูกปฏิเสธการ

     รบัประกันชีวิตมากอน

     3.  ประวัติการรกัษาพยาบาล

     4.  การแตงต้ังผูรับประโยชน ควรเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายเลือด



กรณีทีต่องตรวจสุขภาพ

    การท่ีจะตองตรวจสุขภาพกอนการทําประกันชีวิตหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับ 

    1.  ขอกําหนดของบริษัท โดยเปนไปตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อและ

อายุ โดยทั่วไปหากจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง หรือมีอายุมากก็จะมีการตรวจสุขภาพ

    2.  บริษัทประกันชีวิตพิจารณาจากคําแถลงสุขภาพในใบคําขอเอาประกัน ซึ่ง

ระบุวาเคยมีประวัติการตรวจสุขภาพมากอนหรือมีโรคประจําตัว บริษัทอาจจะขอ

ใหมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและขอประวัติการรักษาสุขภาพจากสถานพยาบาลที่

เคยเขารับการรักษา  



ผลการพิจารณารับประกันภยั

   หลังจากที่บริษัทประกันชีวิตไดรับใบคําขอเอาประกันภัยพรอมเอกสารประกอบ

ครบถวนแลวจะพิจารณาขอมูลของผูเอาประกันภัย ซึ่งผลการพิจารณาอาจเปนดังนี้

   1.  รับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันปกติ

   2.  ไมสามารถรับประกันได เน่ืองจากผูเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินปกติ

   3.  รับประกันภัยไดโดยมีเง่ือนไข ซึ่งบริษัทจะยื่นขอเสนอใหใหม ผูเอาประกัน

        ภัยมี 2 แนวทางปฏิบัติคือ

       3.1  ยินยอมตามเง่ือนไขใหม บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรมประกันภัยให

       3.2  ไมยินยอมตามเง่ือนไข บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยให



เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวจะยกเลิกไดหรือไม

        เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตแลว ขอใหตรวจสอบความ

ถูกตอง    หากไมพึงพอใจดวยสาเหตุใดก็ตามสามารถใชสิทธิยกเลิกสัญญา โดยสงคืน

กรมธรรมประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิตภายในเวลา  15  วัน      นับแตวนัทีไ่ดรบั

กรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต       ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือ

จากการหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)    และคาใชจายของบริษัทฉบับละ 

500 บาทแลว



 ในกรณีทีไ่มสามารถสงเบี้ยประกันภัยตอไปไดจะทําอยางไร

   เมื่อทําประกันชีวิตมาระยะหน่ึงแลวไมสามารถสงเบี้ยประกันภัยตอไดจะมีแนวทาง

ใหเลอืก 3 แบบ คือ

1.  ขอรับเงินสด    ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยจะสิ้นสุดทันที    จํานวนเงิน

สดที่ไดรับจะเปนไปตามที่ระบุในตารางคืนเงินสด  ที่แนบอยูทายกรมธรรมประกันภัย

2.  ขอเปล่ียนเปนมูลคาใชเงินสําเร็จ ความคุมครองเทาเดิม     แตจาํนวนเงินเอาประกัน

จะลดลง    จํานวนเงินเอาประกันภัยใหมจะเปนไปตามจํานวนทีร่ะบใุนตารางมลูคาใช

เงินสําเร็จที่แนบอยูทายกรมธรรมประกันภัย

3.  ขอเปล่ียนเปนมูลคาขยายเวลา กรณีน้ีจํานวนเงินเอาประกันจะเทาเดิม     ตามที่ระบุ

ไวในกรมธรรมประกันภัย แตระยะเวลาความคุมครองใหม  จะเปนไปตามที่ระบุไวใน

ตารางมูลคาขยายเวลาที่แนบอยูทายกรมธรรมประกันภัย



 

                              เชน นายเอกอาย ุ35 ป ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะเวลาเอา

                               ประกัน 20 ป ชําระเบี้ยประกัน 20 ป จาํนวนเงินเอาประกัน 100,000                        

                            บาท กําหนดชําระเบีย้ประกันภัยรายป ๆ ละ  4,970 บาท   เมือ่ชําระมา

ได 3 ป ไมสามารถชําระตอไปได นายเอกมีทางเลือกดังนี้

(1)  ขอรับเงินสด 5,000 บาท หรือ 

(2)  ใชมูลคาสําเร็จ จํานวนเงินเอาประกันภัยใหม

จะลดลงจาก 100,000 บาท เปน 12,000 บาท ภายใตเง่ือนไขระยะเวลาเอาประกัน

ภัยเทาเดิม หรือ

(3)  ใชมูลคาขยายเวลา ความคุมครองใหมจะไดตอไปอีก 10 ป  

88 วัน น่ันคือถาตายภายใตระยะเวลาคุมครองใหมจะไดรับเงินเอาประกันภัย

100,000 บาท 



เม่ือยกเลิกกรมธรรมมูลคาเวนคืนเงินสดจะมีจํานวนนอยกวา

จํานวนเบีย้ประกันท่ีชําระไปแลว

    

     เพราะการซื้อประกันชีวิตเปนการเฉลี่ยภัยในหมูผูเอาประกันภัยดวยกันหาก    

ผูเอาประกันภัยรายใดเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตก็จะนําเงินจากเบี้ยประกันชีวิตของ

ผูเอาประกันภัยทุกคนไปจายใหกับผูรับประโยชนของผูที่เสียชีวิต ดังน้ันเหตุที่มูลคา

เวนคืนเงินสดมีมูลคานอยกวาเพราะเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแลวสวนหน่ึงจะถูกนําไป

จายใหแกผูเอาประกันภัยรายอื่นที่เสียชีวิต



ใบรับเงินคาเบีย้ประกันภยัมีความสําคัญอยางไร

   ใบรับเงินคาเบี้ยประกันภัย   คือ  หลกัฐานที่ใชอางอิงวาผูเอาประกันภัยไดชําระเงิน

คาเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิตแลว             โดยทั่วไปใบรับเงินไดจําแนก

ออกเปน    ใบรับเงินคาเบี้ยประกันภัยงวดแรก     และใบรับเงินคาเบี้ยประกันภัยงวด

ตอไป

   ใบรับเงินคาเบี้ยประกันภัยงวดแรก    แสดงถึงการมีผลบังคับของกรมธรรมประกันภัย     

หากบริษัทประกันชีวิตไมเรียกขอหลักฐานใด ๆ เพ่ิมเติมภายใน 30 วัน         ถือวาบรษิทั

ประกันชีวิตยอมรับประกันภัยแลวโดยอัตโนมัติ



การชําระเบีย้ประกันภยัอยางครบถวนและตรงเวลา 

มีความสําคัญอยางไร

         การชําระเบี้ยประกันภัยตรงเวลามีผลใหกรมธรรมประกันภัยไมขาดอายุ สงผลตอ

การไดรับสิทธิประโยชนอยางครบถวนตามสัญญาประกันชีวิต การชําระเบี้ยประกันภัย

ทกุครั้ง      หากชําระผานตัวแทนประกันชีวิตควรเรยีกใบรบัเงินช่ัวคราว หากชําระผาน

ชองทางอืน่ควรเก็บหลักฐานการชําระเงินไวทกุครัง้        จนกวาจะไดรับใบเสรจ็รับเงิน

ตัวจริงจากบริษัทประกันชีวิต เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตัวเอง



  การเปล่ียนท่ีอยูตองแจงใหบริษทัประกันชวีิตทราบ

        เพ่ือบริษัทจะไดสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ    ใหไดอยางครบถวนอีกทั้งในกรณีที่

ตองมีการจายเงินคืนใหแกผูเอาประกัน    ผูเอาประกันจะไดรับเงินอยางครบถวน และ

การแจงผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัททราบ      เปนลายลักษณอักษร       โดยตัว

ผูเอาประกันภัยเองเทาน้ัน    ในกรณีทีม่ีการจายเงินปนผล    เงินคืนตามระยะเวลาหรอื

เงินครบกําหนดสัญญาแกผูเอาประกัน จะสามารถติดตอผูเอาประกันภัยได



การใชสิทธิกูยมืเงินตามกรมธรรมประกันชวีิต

          การกูยืมเงินโดยใชกรมธรรมประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับอยูมาเปนหลักประกัน

การกูยืมเงินได โดยจํานวนเงินที่จะกูยืมไดจะไมเกินมูลคาเงินสดตามที่ระบุไวในทาย

กรมธรรมประกันชีวิต

              การกูยืมเงินเพือ่ชาํระเบีย้ประกันภยัอัตโนมัติ

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยจนครบกรมธรรมประกันชีวิตมีมูลคา

เงินสดเกิดขึ้นแลว   หากผูเอาประกันมิไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดตอไปภายในเวลาที่

กําหนด      บริษัทจะมีการกูยืมเงินเพ่ือชําระเบี้ยประกันภัยงวดตอไปใหโดยอัตโนมัติ 

ทั้งน้ีเพ่ือใหกรมธรรมประกันชีวิตนั้นยังคงมีผลบังคับตอไป โดยบริษัทประกันชีวิต

จะคิดดอกเบี้ยการกูยืมจากผูเอาประกันภัยตามอัตราดอกเบี้ยที่ไดระบุไว



             ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยจนครบกรมธรรมประกันชีวิต

มีมูลคาเงินสดเกิดขึ้นแลว   หากผูเอาประกันมิไดชําระเบี้ยประกันภัยงวดตอไปภายใน

เวลาทีก่าํหนด     บรษิทัจะมกีารกูยมืเงินเพ่ือชําระเบีย้ประกันภัยงวดตอไปให       โดย

อัตโนมัติ        ทั้งน้ีเพ่ือใหกรมธรรมประกันชีวิตน้ันยังคงมีผลบังคับตอไป โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยการกูยืมจากผูเอาประกันภัยตามอัตราดอกเบี้ยที่ไดระบุไว

 การกูยืมเงินเพือ่ชําระเบีย้ประกันภยัอัตโนมัติ(ตอ)



การซื้อความคุมครองเก่ียวกับอุบัตเิหตแุละสุขภาพ

       เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเอาประกันภัยที่ตองความคุมครองเพิ่มมากขึ้น

จากความคุมครองดานการมีชีวิตอยูหรือการตาย     บริษัทประกันชีวิตจึงไดมีรูปแบบ

ความคุมครองตาง ๆ เพ่ิมขึน้    เชน   การประกันอบุตัเิหตุสวนบคุคล    การประกันคา

รกัษาพยาบาลและผาตัดในโรงพยาบาล การประกันภัยโรครายแรง     ทั้งน้ีการทีผู่เอา

ประกันภัยจะสามารถซื้อความคุมครองพิเศษนี้ได   จะตองเลือกซื้อกรมธรรมประกัน

ชีวิตหลักกอนแลว   จึงคอยซื้อความคุมครองพิเศษนี้ในรูปแบบของสัญญาเดิม    โดย

สัญญาเพ่ิมเติมที่ซื้อน้ีจะเปนสัญญาปตอป



การจายเงินตามกรมธรรมประกันชวีติ

    บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต ในกรณีดังตอไปนี้

    1.  จายเงินผลประโยชนใหกับผูเอาประกันภัยในระหวางอายสุัญญาตามระยะเวลาที่

   กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย

    2.  จายเงินเอาประกันภัยและผลประโยชนใหผูเอาประกันภัยเมื่อสัญญาครบกําหนด

    3.  จายเงินเอาประกันภัยใหผูรับผลประโยชนเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต

          ระหวางที่สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับอยู



บริษทัประกันชวีติอาจไมจายเงินตามกรมธรรม

    1.  ผูเอาประกันภัยฆาตัวตายภายใน 1 ป นับจากวันทําสญัญาประกันชีวิต

    2.  ผูเอาประกันภัยถูกผูรบัผลประโยชนฆาตายโดยเจตนา

    3.  มีการเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตโดยทุจริต



เอกสารท่ีใชในการเรียกรองเงินตามกรมธรรม

   1.  กรณีเสียชีวิต

       1.1  กรณีเสียชีวิตโดยปกติ เชนเจ็บปวย หรือ ชราภาพ

            - แบบฟอรมการเรียกรองการเสียชีวิต

            - ใบรับรองแพทย

            - ใบมรณะบัตร

            - สาํเนาบตัรประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกันและ

              ผูรับประโยชน

            - กรมธรรมประกันชีวิต



เอกสารท่ีใชในการเรียกรองเงินตามกรมธรรม

       1.2  กรณีเสียชีวิตโดยผิดปกติ เชน ฆาตัวตาย ผูอื่นทําใหตาย ถูกสัตว

ทาํรายตาย ตายโดยอบุัติเหตุ ตายโดยไมปรากฏเหตุ

            - สําเนาบันทึกประจําวัน

            - สาํเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

       1.3  ตายโดยผลของกฎหมาย กรณีหายไปจากภูมิลําเนา โดยไมมีใครเห็น

ถือวาเปนบุคคลสาบสูญตองมีหลักฐานเพ่ิมคือ คําสั่งศาลที่สั่งใหเปนคนสาบสูญ



เอกสารท่ีใชในการเรียกรองเงินตามกรมธรรม

   2.  กรณีอยูครบตามสญัญา หลักฐานที่ใชเรียกรองมีดังน้ี

       - แบบฟอรมการเรียกรอง

       - กรมธรรมประกันชีวิต

       - บัตรประชาชนของผูเอาประกัน



กรณีทีผู่เอาประกันภยัเสียชวีติในระยะเวลาผอนผนั

                ระยะเวลาผอนผัน คือ ระยะเวลาท่ีบริษัทประกันชวีิตยินยอมใหผูเอาประกัน

ชีวิต         สามารถชําระเบี้ยประกันภัยลาชากวาท่ีกําหนดได   แตตองไมเกินระยะเวลา

ผอนผัน (ปกติบริษทัประกันชวีิตจะกําหนดระยะเวลาผอนผันการชาํระเบีย้ประกันภยั

ให 30 วัน)

               บริษัทประกันชีวิตยังคงใหความคุมครองตามเง่ือนไขของกรมธรรมประกัน

ชีวิต  โดยบริษัทประกันชีวิต จะหักคาเบี้ยประกันภัยท่ียังคางชําระออกจากจํานวนเงิน

เอาประกันภัยท่ีจะจาย



หากมีขอสงสัยหรือคําแนะนําติดตอไดที่ใด

            สอบถามไดโดยตรงท่ีบริษัทประกันชีวิตท่ีทําประกันชีวิตไว หรือท่ี

สมาคมประกันชีวติไทย หรือสายดวนกรมการประกันภยั โทร.1186

    



 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู 
 

การประกันชีวิต 
การประกันภัยรถยนต 

 
 
 

โดย 
อาจารยเจตนตวีร  พันธุคํา 

 
 

สาขาวิชาการตลาด  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศักราช 2556   

 
 

 

 

 

 



 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกันชีวิต 

การประกันชีวิต คืออะไร 

การประกันชีวิต  คือการที่บุคคลผูหน่ึงเรียกวา “ ผูเอาประกันภัย ” ไดจายเงนิจํานวนหน่ึงเรียกวา “ เบี้ย

ประกันภัย ” ตามจํานวนทีก่าํหนดไวในสญัญา (กรมธรรม)  ใหกับบริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุมครอง

ตามที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม  อาทิถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรม

หรือมี อายุยืนยาวจนครบกําหนดตามที่ระบุไว  บริษัทประกันภัยจะจายเงินจํานวนหน่ึงเรียกวา    “ จํานวนเงนิ

เอาประกันภัย ”  ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี  ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลาย

รูปแบบขึ้นอยูกับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผูเอาประกันภัยเปนหลัก 

การประกันชีวิตมีประโยชนอยางไร 

ประโยชนของการประกันชีวิต คือ  

1. ชวยสรางหลักประกันและความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัยและครอบครัวเชน หากผูนําครอบครัวทํา

ประกันชีวิตไวแลวเกิดเสียชีวิตกอนวัยอันควร  เงินประกันชีวิตที่ไดรับจะชวยบรรเทาความ

เดือดรอนทางการเงินของครอบครัวไดระยะหนึ่ง    หรือหากทําประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว 

ลูกก็จะมีเงินใชจายเพื่อการศึกษาไดตอไป เปนตน  

2. ชวยใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัยและตอเน่ือง   เพราะการประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาวและผูเอา

ประกันภัยตองจายเงินคาเบี้ยประกันภัยเปนรายงวด บางรูปแบบของการประกันชีวิตจะมีสวนของการ

ออมทรัพยอยูดวย  แตจะไมเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร เนื่องจากการทําประกันชีวิตเปนการ

ซื้อความคุมครองเปนหลัก  ดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรมในปใดก็ตามระหวาง อายสุญัญาเงนิที่

ผูเอาประกันภั ยไดรับคืนมาจะไมเทากับจํานานเงินเบี้ยประกันภัยที่จายใหกับ บริษัทเพราะสวน

หนึ่งตองจายเปนคาซื้อความคุมครอง  สวนดีก็คือ หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไว

ในกรมธรรม  ผูรับประโยชนจะไดรับเงินผลประโยชนตามจํานวนเงินเอาประกันภัยซึ่งมากกวา

จํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีจายบริษัทไปแลว

3. การประกันชีวิตเปนการระดมเงินทุนในรูปของเบี้ยประกันชีวิตซึ่งบริษัทสามารถนําไปลงทุน 

ประกอบธุรกิจอ่ืนไดตามที่กฎหมายกําหนด  ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินการจางงาน ฯลฯ  และ

นํามาซึ่งการพัฒนาประเทศ  นอกจากน้ันผูเอาประกันภัยยังสามารถนําเงินคาเบี้ยประกันชีวิต สําหรับ

กรมธรรมที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยไมตํ่ากวา 10 ป ไปหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดไมเกิน  

50,000 บาท 
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การประกันชีวิตแตกตางกับการฝากเงินไวกับธนาคารอยางไร 

       ขณะนี้การประกันชีวิตไดรับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น    เนื่องจากประชาชนไดมองเห็น

ความสําคัญและประโยชนของการประกันชีวิต     แตปรากฏวามีคนจํานวนไมนอยที่คิดวาการประกันชีวิต

เหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร   ประกอบกับรูปแบบการเสนอขายในปจจุบันของตัวแทนประกันชีวิต

อาจจะมีการชี้แจงไมครบถวนและกอใหเกิดความเขาใจผิดไดซึ่งโดยลักษณะที่แทจริงแลว     การประกันชีวิต

และการฝากเงินไวกับธนาคารนั้นมีความแตกตางกันดังนี้  

      1.  การฝากเงินไวกับธนาคาร ถาผูฝากเงินเสียชีวิตทายาทก็จะไดรับเงินฝากพรอมดอกเบี้ย  สวนการทาํ

ประกันชีวิตถาผูทําประกันชีวิตเสียชีวิตภายใตเงื่อนไข ถึงแมชําระเบี้ยประกันมาเพียงงวดเดียวผูรับประโยชนก็จะ

ไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาเบี้ยประกันที่ชําระไปแลว ตัวอยาง เชน ถานาย ก ฝากเงิน

ไวกับธนาคารปละ 10,000 บาท เปนเวลา 3 ป เมื่อนาย ก ถอนเงินคืนหรือนาย ก  เสียชีวิต นาย ก  หรือทายาท

จะไดรับเงิน 30,000 บาท รวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น  แตถาหากนาย ก ทําประกันชีวิต  โดยมี จํานวนเงนิเอา

ประกันภัย 100,000 บาท  จายเบี้ยประกันภัยปละ 10,000 บาท  เมื่อนาย ก เสียชีวิตในปที่ 3 ผูรับประโยชนของ

นาย ก จะไดรับเงิน 100,000 บาท แมวานาย ก จะจายเบี้ยประกันไปเพียง 30,000 บาท  

      2.  การฝากเงินกับธนาคารจะฝากเมื่อใดก็ไดตามที่ทานตองการ  แตการทําประกันชีวิตทานตองชําระเบี้ย

ประกันภัยตามงวดการชําระเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไวไมเชนน้ันกรมธรรมของทานจะสิ้นผลบังคับ  เบี้ย

ประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลวจะไมไดคืนกลับมาเลยในปแรก  เพราะบริษัทไดคิดเปนคาความคุมครอง การ

เสียชีวิตและคาใชจายของทานแลวขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับ  

      3.  การฝากเงินกับธนาคารนั้นทานสามารถถอนเงินหรือปดบัญชีเมื่อใดก็ได  ทานก็จะไดรับเงินตนคืน

พรอมดวยดอกเบี้ย (ถามี)  แตการทําประกันชีวิตเมื่อทานตองการยกเลิกสัญญาประกันชีวิต   ทานจะไมได รับ

เงินที่ทานชําระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน  โดยในปแรกถาทานยกเลิกสัญญาทานจะไมไดรับเงินคืนเลย   แต

เมื่อกรมธรรมมีอายุครบ  2 ปขึ้นไปจึงจะมีเงินเหลือคืนใหแตจํานวนเงินที่ไดคืนน้ีจะนอยกวา       เบี้ย

ประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลว  เมื่อปตอ  ๆ  ไปเงินจํานวนน้ีจะสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆ จนกรมธรรม ครบ

กําหนดก็จะไดเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย 
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แบบของการประกันชีวิตมีกี่แบบ 

กรมธรรมประกันชีวิตมีแบบที่ถือวาเปนแบบพื้นฐานอยู 4 แบบ ประกอบดวย  

1.  แบบสะสมทรัพย

2. 

   คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัย  

ใหแกผูเอาประกันภัยใน 2 เงื่อนไขดวยกัน คือ ( 1) เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกําหนด

สญัญา หรือ (2)   เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยกอนวันครบกําหนดสัญญา  

ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยซื้อประกันชีวิตเมื่ออายุ 40 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย  200,000 บาท 

กาํหนดอายสุญัญา 20 ป  (กรมธรรมสิ้นสุดเมื่อผูเอาประกันภัยอายุ 60 ป) ภายใตเงื่อนไขน้ี ( 1) หาก

ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ป  บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทให ผูเอา

ประกันภัยหรือ (2)  หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในปใดปหน่ึงกอนอายุครบ 60 ป บริษัทจะตองจาย

จํานวนเงินเอาประกันภัยใหผูรับประโยชนจํานวน 200,000 บาท  

แบบตลอดชีพ

3. 

  คือสัญญาประกันชีวิตที่ใหความคุมครองผูเอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน  เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  

หรือในกรณีพิเศษที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ป บริษัทประกันชีวิตจะตองจาย

จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย  

แบบชัว่ระยะเวลา

4. 

   คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับ

ประโยชน  เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย ตัวอยางเชน  ผูเอาประกันภัยอาย ุ40 ป 

ทําประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากําหนด 10 ป ตอมาปรากฏวาผูเอาประกันภัยเสียชีวิต เมือ่อาย ุ45 ป  

ซึ่งยังอยูในอายุสัญญา  บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตหากผูเอา

ประกันภัยมีอายุครบกําหนดสัญญาแลว (อาย ุ50 ป)  ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับเงินคืนจากบริษัท  

แบบเงินไดประจํา

              เบี้ยประกันภัยคือ   คือจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตองจายใหกับบริษัทเพื่อซื้อความคุมครองที่จะ

ไดรับจากการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยเปรียบเทียบไดกับราคาสินคาน่ันเอง  ในการขายสินคาชนิดอ่ืน  ราคา

ขายยอมเทากับราคาตนทุนบวกกําไร  ในการประกันชีวิตก็เชนเดียวกันจํานวนเบี้ยประกันภัยที่บริษัท  

เรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยจะตองมีจํานวนเพียงพอกับคาตนทุนในการประกอบการรับประกันชีวิตของ บริษัท

บวกกําไรของบริษัท   ซึ่งจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุน ของบริษัท

 คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงิน เปนงวด ๆ ละเทากันทุกเดือน 

ใหแกผูเอาประกันภัยตลอดชีพ หรือในระยะเวลาที่กําหนดไว เชน 10 ป หรือ 20 ป โดยเร่ิมต้ังแตผูเอา

ประกันภัยเกษียณอายุ หรือตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 



เบี้ยประกันภัยที่บริษัทนําไปเสนอขายแกประชาชนนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก         นายทะเบียน 

เพื่อพิจารณาความถูกตองตามหลักการคํานวณดานคณิตศาสตรประกันภัย 
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เมื่อยกเลิกกรมธรรมประกันภัยจะไดรับเงินคืนหรือไมอยางไร 

         ถาผูเอาประกันภัยยกเลิกการทําประกันชีวิตกอนที่กรมธรรมจะครบกําหนดสัญญา    โดยเฉพาะถาเปน

การยกเลิกในปแรกของการทําประกันชีวิต    ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับเงินที่จายไปแลวคืนเน่ืองจากบริษัทมี

คาใชจายในปแรกคอนขางสูง เชน คาออกกรมธรรม คาตรวจสุขภาพ  คาบาํเหน็จตัวแทนประกนัชวีติ  จาก

คาใชจายที่สูงน้ีจึงทําใหไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกันภัย แตถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัย มาแลว

ไมนอยกวา 2 ป หรือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น  ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคืนตาม มูลคา

เวนคนืเงนิสด (ชองที่ 5) ที่ปรากฏในตารางมูลคากรมธรรมประกันภัย  

        ตารางตอไปน้ีแสดงจํานวนเบี้ยประกันภัย   คาใชจายและมูลคาเวนคืนเงินสดของแบบสะสมทรัพย  

20/20 จํานวนเงนิเอาประกนัภัย 100,000 บาท อายุ 35 ป เพศชาย  

สิ้นปกรมธรรม จํานวนเบี้ยประกันภัย คาใชจาย เงินสํารองประกันภัย มูลคาเวนคืนเงินสด 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 4,525 5,473 0 0 

2 4,525 853 3,100 1,600 

3 4,525 853 6,500 4,800 

4 4,525 853 10,000 8,500 

5 4,525 853 13,600 12,300 

6 4,525 853 17,500 16,700 

7 4,525 853 21,600 21,600 

8 4,525 853 25,900 25,900 

9 4,525 853 30,400 30,400 

10 4,525 853 35,200 35,200 

11 4,525 853 40,200 40,200 

12 4,525 853 45,500 45,500 

13 4,525 853 51,000 51,000 

14 4,525 853 56,900 56,900 

15 4,525 853 63,100 63,100 

16 4,525 853 69,600 69,600 

17 4,525 853 76,500 76,500 

18 4,525 853 83,900 83,900 

19 4,525 853 91,700 91,700 

20 4,525 853 100,000 100,000 



-5- 

• คาใชจายคํานวณตามประกาศกรมการประกันภัย  เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ

อัตราเบี้ยประกันภัย  

• เงินสํารองประกันภัย หมายถึง  เบี้ยประกันภัยหลังจากหักคาใชจายตาง  ๆ  ที่บริษัทจัดเก็บไวเพื่อ จาย

ใหแกผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม  

• มูลคาเวนคืนเงินสด หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับเมื่อขอยกเลิกกรมธรรม

ประกันภัย  

  จากตารางขางตน จะเห็นไดวาเบี้ยประกันภัยจํานวน 4,525 บาทที่จายไปในปแรกน้ันมีจํานวนที่นอย

กวาคาใชจายในปแรก ซึ่งมีจํานวน 5,473 บาท เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในปแรกสูง  คาใชจายดังกลาวน้ี เปน

คาใชจายที่คํานวณตามประกาศกรมการประกันภัย  โดยคํานวณคาใชจายในแตละปของกรมธรรม  ในขณะ

ที่คาใชจายตามตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 เปนคาใชจายโดยเฉลี่ยตลอดอายุกรมธรรม  

       นอกจากน้ีจะสงัเกตเห็นวา   มูลคาเวนคืนเงินสดจะมีจํานวนนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระไป  แตจะ

คอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนมีจํานวนเทากันกับจํานวนเงินเอาประกันเมื่อกรมธรรมครบกําหนด  การทําประกันชีวิต  

ถาผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมเมื่อกรมธรรมมีอายุกรมธรรมนอย  ๆ ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับ เงินคืน

นอยเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระไป   ดังน้ันผูเอาประกันภัยไมควรจะยกเลิกกรมธรรมกอนกรมธรรม

ครบกําหนด 

แบบประกันท่ีเหมาะสมกับเรา 

ตัวอยางการเลือกทําประกันชีวิตแบบตางๆ  

• บุคคลที่เกรงวาจะมีอายุยืนยาวและตองการความคุมครองการเสียรายไดเมื่อมีอายุมากขึ้น          

(ทําแบบเงินรายปหรือเงินไดประจําป)  

• บุคคลมีรายไดไมสูงนักและตองการคุมครองการตายกอนเวลาอันสมควร (ทําแบบชั่วระยะเวลา)  

• บุคคลที่ตองการความคุมครองและการออมทรัพย  และเปนผูที่ไมสามารถออมทรัพยไดสําเร็จ

เน่ืองจากตองใชเงินเปนประจํา (ทําแบบสะสมทรัพย)  

• บุคคลที่ตองการมีเงินทุนสําหรับหารเจ็บปวยคร้ังสุดทายและคาทําศพ (ทําแบบตลอดชีพ)  

• บุคคลที่ตองการสะสมเงินไวเปนทุนการศึกษาใหบุตร (ทําแบบสะสมทรัพย)  

• บุคคลที่ตองการความคุมครองในขณะเดินทางไปทํางานตางจังหวัดในชวงเวลาอันสั้น (ทําแบบ ชั่ว

ระยะเวลา) 
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ขอแนะนําการซื้อประกันภัย 

1. แบบประกัน พิจารณาจากความตองการในการทําประกัน  

2. ทุนประกัน พิจารณาจากความคุมครองที่ตองการ  

3. สญัญาเพิม่เติม พิจารณาจากความคุมครองที่เพิ่มเติมจากประกันหลัก  

4. เบี้ยประกัน พิจารณาจากความสามารถในการชําระเบี้ยโดยดูจากความตองการในแตละโครงการ  

5. บริษัทประกัน พิจารณาจากความมั่นคงของบริษัท ความซื่อสัตย  ซื่อตรงตอลูกคา มีมาตราฐานในการ

ทํางาน เชน บริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด  

6. ตัวแทนประกนัชวีติ  พิจารณาจากความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน   สามารถดูแลผูถือกรมธรรมได

ตลอดสัญญา ซื่อสัตย  พฒันาตนเอง รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ ใน

อาชีพนักขายประกันชีวิต  

ขอแนะนําการรับมอบกรมธรรม 

1. ตรวจสอบผลประโยชนกรมธรรมวาตรงความตองการหรือไม   

2. ตรวจสอบชื่อผูเอาประกัน ผูรับผลประโยชนวาถูกตองหรือไม   

3. ตรวจสอบการแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับใบสมัคร เชน อาชีพ ประวัติสุขภาพ ประกันที่มี เปนตน  

4. ตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อใชในการลดหยอนภาษี  

5. แจงผูรับผลประโยชนวาไดทําประกันกับบริษัทใดไวและเอกสารเก็บไวที่ใด 

การลดหยอนภาษี 

     เบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรมที่มีอายุสัญญาต้ังแต 10 ปขึ้นไป สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาในอัตราปละไมเกิน 50,000 บาท  โดยแสดงใบรับเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระในปภาษีน้ันตอ

กรมสรรพากร  

ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงินไดอยูในเกณฑตองเสียภาษี  สามารถนําเบี้ยประกันภัยสวนที่ไมเกิน  

50,000 บาทไปหักลดจากรายไดสุทธิกอนคํานวณภาษี  ทําใหเสียภาษีเงินไดนอยลงคิดเปนอัตราเทากับ อัตรา

ของภาษีที่ตองจาย เชน    นาย ก ชําระเบี้ยประกันชีวิตรายปปละ 50,000 บาท และเปนผูมีเงินไดในเกณฑที่

จะตองเสียภาษี 20 % เมื่อนาย ก นําใบรับเบี้ยประกันภัยจํานวน 50,000 บาท ไปขอหักลดหยอน ภาษี จะทําให

นาย ก เสียภาษีนอยลง 20 % คดิเปนเงนิ 10,000 บาท สิทธิในการหักลดหยอนภาษีน้ีจะคงอยูตลอดเวลาที่มีการ

ชําระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมขางตน 
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ประกันอุบัติเหตุเอื้ออาทรมีประโยชนอยางไร?  

      การประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรใหประโยชนแกผูเอาประกันภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือตก

เปนบุคคลทุพพลภาพถาวรดวยการจายเงินคาทดแทนจํานวน 300,000 บาท และหากผูเอาประกันภัยและคูสมรสที่

ถูกตองตามกฎหมายเสียชีวิต หรือตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรทั้งสองคนในอุบัติเหตุคราวเดียวกนั กรมธรรม

ประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรจะจายเงินคาทดแทนเพิ่มเปนพิเศษใหผูเอาประกันภัยอีก 100,000 บาท  

คําวา “ ทุพพลภาพถาวร ” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด  ๆ ในอาชีพ

ประจําและอาชีพอ่ืน  ๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไปและรวมไปถึงกรณีสูญเสียมือทั้งสองขาง   หรือเทาทั้งสองขาง  

หรือสายตาทั้งสองขาง หรือมือขางหนึ่งและเทาหนึ่งขาง  หรือมือหนึ่งขางและสายตาหนึ่งขาง  หรือเทาหน่ึง

ขางและสายตาหนึ่งขาง  

สูญเสียมือและเทา  หมายถึง  การถูกตัดออกจากรางกายต้ังแตขอมือหรือขอเทา  และใหหมายรวมถงึ  การ

สูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน  โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไม สามารถ

กลับมาใชงานไดอีกตลอดไป  

สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป  

นอกจากน้ีกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทร ยังมีขอยกเวนไมคุมครองดังตอไปน้ี  

1. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะที่อยูภายใตฤทธิ์สุรา  สารเสพติด  หรือยาเสพติดใหโทษจนไม

สามารถครองสติได คําวา “ ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา ” น้ัน ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑระดับ

แอลกอฮอลต้ังแตต้ังแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป  

2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือทํารายรางกายตนเอง  

3. การไดรับเชื้อโรค ยกเวนไดรับเชื้อโรคจากบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ  

4. การแทงลูก ยกเวนการแทงลูกน้ันเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง  

5. สงคราม การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ  การกบฏ   การ

ที่ประชาชนกอความวุ นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยดุงาน   การกอ

การราย  

6. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือกากนิวเคลียรใด ๆ 
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7. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม  หรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่

กระทําโดยเจตนาเปนองคประกอบความผิด และกฎหมายกําหนดโทษทางอาญาจําคุกขั้นตํ่าต้ังแต  3 ป

ขึ้นไป  

8. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรือ อาสาสมัครและเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือ

ปราบปราม  

  สําหรับคาเบี้ยประกันภัยการทําประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรน้ันจายเพียงปละ  365 บาท โดยผูที่จะทํา

ประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรน้ันจายเพียงปละ 365 บาท โดยผูที่จะทําประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรไดตอง  มี

อายุตั้งแต 15 ป บริบูรณถึง 70 ปบริบูรณ ในวันที่ทําประกันภัย พรอมนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

สําเนาบัตรขาราชการ  โดยระบุชื่อผูรับปร ะโยชนซึ่งจะตองเปนทายาทโดยธรรมหรือผูมีสวนไดเสีย กับผูเอา

ประกันภัยที่อยูกินฉันสามีภรรยาโดยเปดเผย  หรือมีความสัมพันธในความเปนญาติรวมสายโลหิตเดียวกนัและ

ที่อยูในความอุปการะของผูเอาประกันภัย  โดยสามารถซื้อไดเพียงคนละ 1 กรมธรรมทาน้ัน  หลังจากซื้อ

กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทร   ผูเอาประกันภัยจะไดรับใบรับรองการประกันภัย อุบัติเหตุเอ้ือ

อาทรเปนหลักฐาน  

  การดําเนินการในสวนการรับประกนัภัยและจายคาทดแทนน้ัน  ภาคธุรกิจเปนผูดําเนินการกลาวคือ เปน

ความรวมมือกันระหวางสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิต  โดยมีบริษัทประกันภัยวินาศภัย 41 บริษัท  

และบริษัทประกันชีวิต 9 บริษัทรวมเปน 50 บริษัท  รวมกันรับประกันภัยทั้งน้ีในการดําเนินการ     ไดมอบหมาย

ใหบริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)  เปนผูบริหารโครงการและมอบให  บริษัทกลางคุมครองเปน

ผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนผูดําเนินการในเร่ืองการเรียกรองคาทดแทน  

  ในกรุงเทพมหานคร สามารถหาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรไดที่บริษัทหรือสาขาบริษัทประกันภัย ที่

เขารวมโครงการ สําหรับในตางจังหวัดในพื้นที่ซึ่งเปนเขตเทศบาลสามารถซื้อไดที่สาขาบริษัทประกันภัยที่เขารวม

โครงการ สวนในพื้นที่ซึ่งมีกํานันผูใหญบาน ใหติดตอซื้อไดที่กํานันผูใหญบานโดยกํานันผูใหญบานจะนําเบี้ย

ประกันภัยพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ระบุชื่อผูรับประโยชนนําสงที่ทําการปกครองอําเภอ   และที่

ทําการปกครองอําเภอจะนําสงที่ทําการปกครองจังหวัด    เพื่อนําสงบริษัทผูบริหารโครงการตอไป  ณ ที่ผูเอา

ประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรือ  อาสาสมัครและเขาปฏิบัติการในสงคราม  
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จรรยาบรรณและศีลธรรมของตวัแทน 

• การสรางความเชื่อมั่นตอธุรกิจประกันชีวิต  

• คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตที่ดี  

• จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต  

• จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตที่เกี่ยวของกับบุคคล 3 กลุม  

การประกันชีวิต มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในดาน

การสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวผูเอาประกัน   การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ  เกิดการ

ลงทุนและการจางแรงงานเพิ่มขึ้นเปนตน ธุรกิจประกันชีวิตจึงเปนธุรกิจที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

อยางมาก  แตเมื่อมองสัดสวนการทําประกันชีวิตในประเทศแลว มีผูทําประกันชีวิตประมาณ  11% ของ

ประชากรเทาน้ัน สวนที่เหลือยังไมไดตัดสินใจทําประกันชีวิต  เพราะสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันชีวิต  

เพื่อเปนการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหเจริญเติบโต  ตัวแทนจะตองชวยกันสรางภาพพจนและทัศนคติที่ดี 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจ ดวยการตระหนักในจรรยาบรรณหนาทีแ่ละความ

รับผิดชอบของตัวแทนเพราะตัวแทนคือคนกลางระหวางประชาชนทั่วไปหรือผูเอาประกันกับบริษัท  

 การสรางความเชื่อมั่นตอธุรกิจประกันชีวิต 

      เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดมีการสรางหลักประกันใหแกครอบครัวอยางกวางขวาง    และเพื่อใหธุรกิจ

ประกันชีวิตมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนา  ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองชวยกันสรางความเชื่อถือและศรัทธาให

เกิดขึ้นดังน้ี  

1. สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต  เปนหนาที่ของตัวแทนที่จะถายทอดความรูเกี่ยวกับการ

ประกันชีวิตใหกับประชาชนไดทราบ  ดังน้ันตัวแทนจะตองมีความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อ เปน

การสรางภาพพจนที่ดีในธุรกิจ  

2. สรางศรัทธาตอการประกันชีวิต ตัวแทนจะตองมีความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนอยางดีและชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของกรมธรรมผลประโยชน    ขอยกเวนเกี่ยวกับการรับผิดบาง ประการ

เพื่อวาผูเอาประกันจะไดเขาใจในเร่ืองของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในภายหลัง  ซึ่งจะชวย

สรางความมั่นใจ ความศรัทธาในบริการที่ดีและเชื่อวาการประกันชีวิตชวยบรรเทา ความเดือดรอน

ของเขาได 

 

http://www.easyinsurance4u.com/knowledge_2.asp#k2_2#k2_2�
http://www.easyinsurance4u.com/knowledge_2.asp#k2_3#k2_3�
http://www.easyinsurance4u.com/knowledge_2.asp#k2_4#k2_4�
http://www.easyinsurance4u.com/knowledge_2.asp#k2_5#k2_5�
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3. สรางศรัทธาใหเกิดแกอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนทุกคนจะตองพัฒนาตนเอง  ทั้งความรู 

เทคนิคการขายการบริการอยางมีประสิทธิภาพ ปลูกฝงทัศนคติที่ดี  อาชีพตัวแทนเปนอาชีพที่มี เกียรติ

มีศักด์ิศรี มีความมั่นคง  บังเกิดความรับผิดชอบตออาชีพ  มีจรรยาบรรณนํามาซึ่งความ เชื่อถือศรัทธา

ตองานอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตท่ีดี 

1. มีความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนอยางดี เปนคนขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  

2. มีความสามารถในการขายและขยายตลาด ดวยการแสวงหาผูมุงหวังจากตลาดใหม  ๆ จากการขอตอ

รายชื่อ  และปรับปรุงแกไขเทคนิคการขาย การขยายตลาดจะทําใหเปนนักขายมืออาชีพยิ่งขึ้น  

3. มีนิสัยในการทํางานที่ดีมีการวางแผนการทํางานอยางมีระบบ ขยนัขนัแขง็มรีะเบยีบวินยัในตนเอง  

4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่  

o ขายอยางมีคุณภาพ ขายตามความตองการของลูกคา  

o ใหบริการลูกคาอยางเสมอตนเสมอปลาย เพื่อใหลูกคามีความเชื่อถือเขาใจ  

o ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพในธุรกิจนี้ตองอาศัยความเชื่อถือศรัทธาและความสุจริตใจตอ

กันเปนอยางสูง ทั้งผูเอาประกันและผูรับประกันโดยผานตัวแทน  

ตัวแทนประกนัชวีติ  คือคนสําคัญในการสรางภาพพจนที่ดีในธุรกิจประกันชีวิต  เพราะตัวแทนจะ

เกี่ยวของกับบุคคล 3 กลุม คือ ผูเอาประกัน บริษัทรับประกันและเพื่อนรวมอาชีพ  การพัฒนาตนเองใหเปนผูที่

มีคุณลักษณะที่ดีของตัวแทนจึงเปนสิ่งที่ทุกคนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชวีติ 

1. มีความซื่อสัตยสุจริตตอผูเอาประกันบริษัท และเพื่อนรวมอาชีพ  

2. ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอและชี้แจงใหผูเอาประกันทราบถึงสิทธิ และหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของ

ผูเอาประกัน  

3. รักษาความลับของผูเอาประกันและของบริษัทตอบุคคลภายนอก  

4. เปดเผยขอความจริงตอผูเอาประกันในสวนที่เปนสาระสําคัญเพื่อการพิจารณารับประกันหรือเพื่อ

ความสมบรูณแหงกรมธรรม  

5. ไมเสนอแนะผูเอาประกันทําประกันเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงือ่นไขแหงกรมธรรม  

6. ไมแนะนําใหผูเอาประกันสละกรมธรรมเดิมเพื่อทําสัญญาใหม หากทําใหผูเอาประกันเสียประโยชน 

7.  
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8. ไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จ เพื่อเปนการจูงใจใหเอาประกันชีวิต  

9. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน  

10. หมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ  

11. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารงไวซึ่งเกียรติศักด์ิศรีและคุณธรรมแหง อาชีวะ

ปฏิญาณ 

จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตท่ีเกี่ยวของกับบุคคล 3 กลุม 

1.  จรรยาบรรณตอผูเอาประกันชีวิต  

o ซื่อสัตยตอผูเอาประกันชีวิต  

o ใหบริการและรักษาประโยชนตอผูเอาประกันชีวิต  

o รักษาความลับของผูเอาประกัน โดยเปดเผยเฉพาะขอมูลซึ่งเปนขอกําหนดที่ผูเอาประกัน

จะตองแถลงขอความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเทานั้น  

o ไมเสนอขายนอกเงื่อนไขกรมธรรม  

o ไมยุใหสละกรมธรรมเดิมเพื่อทําใหม  

o ไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จจากการประกันชีวิตใหกับผูเอาประกัน  เพราะผิด

จรรยาบรรณ และผิดตอกฎหมาย  

2. จรรยาบรรณตอบริษัทประกันชีวิต  

o ซื่อสัตยตอบริษัท  

o รักษาความลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก  

o เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันชีวิตตอบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณารับประกัน   

o ไมใหรายทับถมบริษัทอ่ืนเพื่อรักษาภาพพจนที่ดีของธุรกิจ  

3. จรรยาบรรณตอเพื่อนรวมอาชีพ  

o ซื่อสัตยตอเพื่อนรวมอาชีพ  

o ไมใหรายทับถมซึ่งกันและกัน  

o เปนผูที่หมั่นศึกษาเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ  

o ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและคุณธรรมแหงอาชีวะปฏิญาณ ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณอัีนดี

งาม 
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เหตแุหงสญัญาเปนโมฆียะ 

ความหมายของโมฆียะกรรม 

      ปกติในเร่ืองการทําสัญญาตาง  ๆ คูสัญญาสามารถบังคับตามกฎหมายได  เชน ผูซื้อใหผูขายรับผิดชอบ ใน

ขอบกพรองของสินคาที่ขายและผูขายใหผูซื้อชําระเงินคาสินคา  หากคูสัญญาไมปฏิบัติตามก็สามารถ

ฟองรองบังคับคดีใหปฏิบัติหรือชดใชคาเสียหาย  แตโมฆียะกรรมเปนสัญญาที่อาจถูกบอกลางใหเปน

โมฆียะกรรมแตเร่ิมแรกได  ซึ่งไดมีบทบัญญัติทั่วไปในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 175-181  

     สรุปไดวา  โมฆียะกรรมน้ันเปนนิติกรรมที่สมบูรณมีผลผูกพัน  และใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ

จนกวานิติกรรมจะถูกบอกลาง (เลกิสญัญา)  ซึ่งเมื่อถูกบอกเลิกสัญญาแลว นิติกรรมน้ันจะเปนโมฆะ  และจะ

ยอนไปต้ังแตเวลาเร่ิมแรกที่ไดทํานิติกรรมน้ัน 

สาเหตโุมฆียะกรรม 

     โมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มีบทบัญญัติถึงการกระทําที่เปนนิติกรรมที่เปน

โมฆียะกรรมไวหลายประการแบงเปนสาเหตุหลักๆไวดังนี้  

1. เกิดจากความสามารถของบุคคล เชน เปนเด็ก ผูเยาว คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  ถา

บุคคลเหลาน้ีกระทํานิติกรรมใดโดยลําพัง นิติกรรมน้ันจะตกเปนโมฆียะกรรม  

2. เกิดจากการแสดงเจตนา เชน การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพยสิน การ

แสดงเจตนาโดยถูกกลฉอฉลถึงขนาดการแสดงเจตนาโดยการถูกขมขู เปนตน  

 สําหรับโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันชีวิตไดบัญญัติไวในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  กลาวคือ เปนการปกปดไมเปดเผยขอความจริง  ซึ่งอาจจะจูงใจใหผูรับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) เรียก

เก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปดไมยอมทําสัญญา  การปกปดไมเปดเผยขอความจริงตาม สญัญา

ประกันภัย  ปกติจะถือวาในแบบคําขอเอาประกันภัยเปนคําเสนอขอเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองแถลง

ขอความจริงตามแบบฟอรมที่บริษัทประกันภัยสอบถาม   ทั้งน้ีเพื่อประกอบการพิจารณารับ ประกันภัย   หรือ

เปนขอมูลที่จะเรียกเบี้ยประกันภัยใหสูงขึ้น เชน  การแถลงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ      ถาเปนโรคความดัน

โลหิตสูงก็ตองแถลงไวในคําขอเอาประกันชีวิต     เพราะโรคความดั นโลหิตสูงมีความ เสี่ยงตอการเสียชีวิต

มากกวาบุคคลปกติธรรมดา  บริษัทประกันภัยก็จะคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น  หรือถาเปนโรคความดันโลหิตสงู

มาก ๆ บริษัทประกันภัยก็มีสิทธิไมรับทําสัญญาประกันชีวิต    
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     การปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพที่เคยมีคดีเกิดขึ้น และศาลวินิจฉัยวาเปนโรครายแรงทําใหสัญญา

ประกันภัยตกเปนโมฆียะกรรม มีดังน้ี  

• โรคตับอักเสบเร้ือรัง  

• โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว  

• โรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผาตัดเอามดลูกออก  

• โรคเบาหวาน  

• โรคกระเพาะอาหารและโรคตับแข็ง  

• โรคความดันโลหิตสูงและสุขภาพทรุดโทรม  

• โรคตับแข็งและโรคในลําคอ  

• โรคถุงลมโปงพองเร้ือรัง  

• โรคลมชัก  

• โรคมะเร็งลําไสใหญ  

• โรคตับไตและดีซาน  

• โรคพิษสุราเร้ือรังอักเสบ  

• โรคไตวายเร้ือรัง  

• โรคตอมไทรอยดเปนพิษ  

• โรคมะเร็งที่ลิ้น  

• วัณโรคปอด  

สวนโรคที่ศาลเคยวินิจฉัยวาไมทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะไดแก  โรคหวัด หรือแพอากาศ โรค

ไสเลื่อน โรคตาตอ โรคกลามเน้ืออักเสบ นอกจากน้ีก็จะเปนเร่ืองการปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพ และ

รายได 

ผูมีสิทธิบอกลาง โมฆียะกรรม 

     การบอกลางโมฆียะกรรมนั้น   กฎหมายไดกําหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิบอกลางนิติกรรมที่เปนโมฆียะกรรมไว

ดังตอไปน้ี  

• ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุนิติภาวะกไ็ด

ถาไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม  

• บุคคลที่ศาลสั่งใหเปนความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ   เมื่อบุคคลน้ันพนจากการ เปน

คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแต 
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กรณี  แตคนเสมอืน ไร ความสามารถจะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคนเสมือนไร                  

ความสามารถก็ไดถาไดรับการยินยอมจากผูพิทักษ  

• บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขู  

• บุคคลผูวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะในขณะที่จริตของบุคคลน้ันไมวิกลจริตแลว  

บุคคลอ่ืนที่ไมไดกําหนดไวจะไมมีสิทธิบอกลาง  และถาบุคคลผูทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะถึงแก  ความ

ตายกอนมีการบอกลางโมฆียะกรรม  ทายาทของบุคคลดังกลาวอาจบอกลางโมฆียะกรรมนั้นได  

ผลของการบอกลางโมฆียะกรรม 

ผลของการบอกลางโมฆียะกรรม  คือถือวาเปนโมฆะมาต้ังแตเร่ิมแรก  และใหคูกรณีคืนสูสถานะเดิม 

เสมอืนวาไมมีสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้น และบริษัทประกันภัยจะตองคืนคาไถถอนกรมธรรมประกันภัยใหแก

ผูเอาประกันหรือทายาท 

ระยะเวลาในการบอกลาง 

     ในการประกันชีวิตมีการระบุระยะเวลาในการบอกลางเปนการเฉพาะ คือ  ภายในหน่ึงเดือนนับแตผูรับ

ประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางไดหรือภายในกําหนด 5 ปนับแตวันที่ทําสัญญา 

คูมือประกันชีวิต 

• ฉันคือกรมธรรมของทาน  

• การประกันชีวิตคืออะไร  

• การประกันชีวิตมีประโยชนอยางไร  

• การประกันชีวิตแตกตางกับการฝากเงินไวกับธนาคารอยางไร  

• แบบของการประกันชีวิตมีกี่แบบ  

• เบี้ยประกันภัย คืออะไร  

• เมื่อยกเลิกกรมธรรมประกันภัยจะไดรับเงินคืนหรือไมอยางไร  

• ในการทําประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตเกี่ยวของอยางไร  

• รูปแบบการเสนอขายประกันชีวิตโดยสวนใหญเปนอยางไร  

• ทําอยางไรเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขาย  

• ขั้นตอนการทําประกันชีวิตอยางถูกวิธีทําอยางไร  

• จะชําระเบี้ยประกันภัยอยางไรไมใหกรมธรรม  ประกันภัยขาดอายุ 
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• หากมีปญหาดานการเงินเพื่อชําระเบี้ยประกันภัยควรทําอยางไร  

• บริษัทปฏิเสธการจายเงินจากการทําประกันชีวิตในกรณีใดไดบาง  

• การขอรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยตองปฏิบัติอยางไร  

• หนาตารางกรมธรรมประกันภัย เปนอยางไร  

• ขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยหมายถึงอะไร  

• สิทธิเกี่ยวกับการขอรับเงินปนผล  

• สทิธใินการหักลดหยอนภาษี  

• ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแตกตางกันอยางไร  

• การบริหารความเสี่ยง 

ฉันคือกรมธรรมของทาน 

       ทานกับฉันตางก็มีเปาประสงค  ซึ่งเมื่อวิเคราะหดูแลวคลายกันมากทีเดียว  หนาที่ของทานคือการ  จัดหา

อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่พักอาศัย การศึกษา ยารักษาโรค และอีกหลายอยางแกคนที่ทานรัก  ทานทํา อยางน้ีใน

ขณะที่ฉันนอนพักอยูเงียบ  ๆ ฉันตองมีศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวทาน  สวนหน่ึงของรายไดของ ทาน จะถูกกัน

ไวเปนคาบํารุงรักษาฉัน ในชวงเวลานี้ฉันเปนเหมือนอะไรบางอยางที่ดูไมมีคุณคาใด สําหรับทาน แตสัก

วันหน่ึง (ใครจะรูวาเมื่อใด)  ทานกับฉันจะเปลี่ยนที่กัน เมื่อทานลมลงฉันจะลุกขึ้น และ  ทําหนาที่แทนฉันจะ

จัดหาอาหาร  เสื้อผา  ที่พักอาศัย การศึกษา ยารักษาโรคและสิ่งอ่ืน  ๆ ที่ยังคงจําเปนสําหรับครอบครัวของทาน  

อยางที่ทานกําลังทําอยูตอนนี้เมื่องานของทานสิ้นสุดงานของฉันเร่ิมตนโดยผานฉัน ทานยังคงแบกรับภาระ

ตอไป  

ถาทานยังอยูและดูแลครอบครัวโดยปราศจากฉัน  ฉันยังทํางานใหทานอยูดีเมื่อทานมาถึงวัยทองของการ

เกษียณอายุ ฉันจะเร่ิมทํางานโดยจัดสรรเงินที่จําเปน  ขณะที่ทานทํางานไมไดแลว เมื่อใดที่ทานรูสึกเปนภาระ

ในการดูแลฉนั  โปรดระลึกวาฉันจะทําเพื่อทานและครอบครัวมากกวาท่ีทานเคยทําเพื่อฉัน

1. การปกปดขอความจริงและแถลงขอความเท็จ  การที่ผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงตลอดจนการ

แถลงขอความที่เปนเท็จในใบคําขอเอาประกันภัย ซึ่งเปนสาระสําคัญในการพิจารณา 

  ถาทานทําหนาที่

ของทาน ฉันรับประกันวาจะทําหนาที่ของฉันอยางแนนอน 

บริษัทปฏิเสธการจายเงินจากการทําประกันชีวิต ในกรณีใดไดบาง 

       บริษัทประกันชีวิตจะไมจายเงินเอาประกันภัยจากการประกันชีวิตตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี  
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รับประกันชีวิต  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจายจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกลางสัญญา     

ภายใน 2 ป นับต้ังแตวันที่ทําสัญญาประกันภัย หรือวันตออายุสัญญาคร้ังสุดทาย  

2. การฆาตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ป การฆาตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ป นับแตวันทําสัญญาหรือวัน

ตออายุสัญญาคร้ังสุดทายถือเปนขอยกเวนการจายจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อเปน

การปองกันมิใหฆาตัวตายเพื่อหวังจํานวนเงินเอาประกันภัย  

3. ผูรับประโยชนฆาผูเอาประกันภัยโดยเจตนา  ถือเปนขอยกเวนการจายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย  

เพราะบุคคลจะรับประโยชนจากการทําผิดของตนไมได  แตถามีผูรับประโยชนมากวา 1 คนและไมมีสวน

รวมในการฆาผูเอาประกันภัยแลวบริษัทจะจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน    ที่ไมมี

สวนในการฆาผูเอาประกันภัยตามสวน  

4. การเสียชีวิตโดยธรรมชาติในระยะเวลารอคอย   กรมธรรมประกันภัยบางประเภทที่ทําการชําระ เบี้ย

ประกันภัยเปนรายเดือนมีจํานวนเงินเอาประกันภัยตํ่า  และการรับประกันชีวิตไมมีการตรวจ สุขภาพผู

ขอเอาประกนัภัย เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยจะมีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแตวันทําสัญญา  

หรือวันตออายุสัญญาคร้ังสุดทาย  หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยธรรมชาติใน ระยะเวลารอคอย  

บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระไปแลวคืนให แตถาเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ  บริษัทจะตองจาย

จํานวนเงนิเอาประกนัภัยให  

5. การปกปดอายุจริงของผูเอาประกันภัยอยูนอกจํากัดอัตราการคาปกติของบริษัท  

       หากบริษัทพิสูจนไดวาในขณะที่ทําสัญญาประกันชีวิต  อายุที่ถูกตองแทจริงของผูเอาประกันภัยอยูนอก

จํากัดอัตราการคาปกติแลว  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจายจํานวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกลางสัญญา

ประกันภัยได 

การขอรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยตองปฏิบัติอยางไร 

      ผูเอาประกันภัยสามารถจะขอรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังตอไปน้ี  

1. กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต  ใหรีบแจงบริษัทภายในเวลาที่กําหนดในสัญญา  พรอมทั้งยื่นเอกสาร

หลักฐานใหกับบริษัทดังน้ี  

o 1.1   กรมธรรมประกันภัยถาหาย ใหแจงความแลวนําสําเนารายงานประจําวันรับแจงเอกสาร

หายไปแสดงแทน  

o 1.2   ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดทาย  

o 1.3   ใบมรณะบัตรของผูเอาประกันภัยพรอมสําเนา  
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o 1.4   บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูเอาประกันภัยพรอมสําเนา  

o 1.5   บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผูรับประโยชนทุกคนพรอมสําเนา  

o 1.6   ทะเบียนบานฉบับจริงของผูเอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจําหนายตายออก จาก

ทะเบียนบานแลวพรอมสําเนา  

o 1.7   ทะเบียนบานฉบับจริงของผูรับประโยชนทุกคนพรอมสําเนา  

o 1.8   ใบรับรองแพทยกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยฆาตัวตาย 

ตองนําสําเนาบันทึกประจําวันรับแจงเหตุที่เจาหนาที่ตํารวจเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง  และใบ

ชันสูตรพลิกศพที่เจาหนาที่ตํารวจเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง   และหากเสยีชวีติดวย

อุบัติเหตุ ใหนําสําเนาบันทึกประจําวันหลังจากกลับจากสถานที่เกิดเหตุที่เจาหนาที่ตํารวจเซน็

รับรองสําเนาถูกตอง  

2. กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาลทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ   ตองแจงใหบริษัททราบภายใน 30 วัน และ

ยืน่หลกัฐานดังน้ี  

o 2.1   กรอกแบบฟอรมใบเรียกรองคาทดแทนของบริษัท  

o 2.2   ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลที่ระบุวันเร่ิมตน  และวันสดุทายในการเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล  

o 2.3   อ่ืน ๆ เชน ฟลมเอ็กซเรย  

o 2.4   ใบรับรองแพทย  

3. กรณีกรมธรรมครบกําหนด  

o 3.1   ถากรมธรรมประกันภัยหายใหแจงความและนําสําเนาใบแจงความไปแสดงแทน  

o 3.2   บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย  

o 3.3   ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดทาย 

หนาตารางกรมธรรมประกันภัยเปนอยางไร 

        หนาตารางกรมธรรมประกันภัย เปนตารางที่แสดงใหผูเอาประกันภัยไดทราบวา เมื่อบริษัทตกลงทํา

สัญญาประกันภัยแลวจะระบุรายละเอียดตาง  ๆ ดังน้ี ชื่อ ที่อยูบริษัท ชื่อผูเอาประกันภัย อายุ  ระยะเวลา

ประกันภัย วันเร่ิมสัญญา วันครบกําหนดสัญญา แบบการประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่ตองการความ

คุมครองพรอมกับจํานวนเงินเอาประกันภัย   และเบี้ยปะกันภัยที่ผูเอาประกันภัยตองชําระ  และที่สําคัญ

ตองการลงลายมือชื่อกรรมการผูไดรับมอบอํานาจจากบริษัทพรอมประทับตราบริษัทไวดวย  ดังตัวอยาง  
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ตัวอยางหนาตารางกรมธรรมประกันภัย  

ชื่อบริษัท กรมธรรมเลขที่....................  

(ตราบริษัท สถานที่ต้ัง และหมายเลขโทรศัพท) 

ซึ่งตอไปน้ีใหเรียกวา “ บริษัท ” ไดตกลงรับประกันชีวิต  

ชื่อผูเอาประกัน............................................อายุ......................ป เพศ.................... 

แบบประกันชีวิต..........................................ระยะเวลาเอาประกันภัย....................... ป  

วันเร่ิมสัญญาประกันภัย................................วันครบกาํหนดสญัญา..............................   

ตารางแหงกรมธรรม 

ผลประโยชนความ

คุมครอง  

จํานวนเงนิเอาประกนัภัย/ 

ผลประโยชน (บาท)  

เบี้ยประกันภัย (บาท)  ระยะเวลาชําระเบี้ย

ประกันภัย (ป)  

ประกันชีวิต 

สญัญาเพิม่เติม  

      

กําหนดชําระเบี้ยประกันภัยทุกวันที่...........................เบี้ยประกันรวม........................................บาท  

ชื่อผูรับผลประโยชน ………………………………………………… 

ขอกําหนดการจายเงินของกรมธรรม   เงื่อนไขทั่วไปซึ่งปรากฏอยูในหนาตอ  ๆ ไป  รวมทั้งสําเนาใบคําขอ

เอาประกันชีวิต  ใบแถลงสุขภาพ ขอแถลงเพิ่มเติม บันทึกเพิ่มเติม บันทึกสลักหลังตางๆ  ใหถอืเปนสวนหน่ึง

ของกรมธรรมประกันภัยน้ีเพื่อเปนหลักฐาน   บริษัทโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทไดทํา

สัญญาประกันภัยและออกกรมธรรม พรอมทั้งลงนามและประทับตราบริษัทไวในกรมธรรมประกันภัยฉบับน้ี

เปนสําคัญ ณ สํานักงานใหญของบริษัท วันที่......... เดือน................................ พ.ศ ..................  

 

(ประทับตราบริษัท) 

 ..................................                       ...................................... 

                                                       (                   )                      (                ) 

                                                                 กรรมการ                           กรรมการ 
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                                                          .....................................                  ........................................... 

                                                        (                )                 (                     ) 

รับมอบอํานาจกรรมการ 

                   ตัวแทน/นายหนา................................................................ใบอนุญาตเลขที…่………………………. 

ขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยหมายถึงอะไร 

หมายถึงประโยชนความคุมครองในแตละแบบการประกันชีวิตและผลประโยชนอ่ืนๆ (ถามี) ซึ่งตองระบุ

ไวอยางชดัเจน (ดังตัวอยาง) ขอกําหนดการจายเงินดังกลาว บริษัทจะสงใหพรอมกับกรมธรรมประกันภัย สําหรับ

ผลประโยชนความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมบริษัทจะระบุไวในสัญญาเพิ่มเติมแตละสัญญา  

ตัวอยางขอกําหนดการจายเงิน  

ตามกรมธรรมประกันภัย  

แบบ..................................  

 

ภายใตเง่ือนไขแหงกรมธรรมและบันทึกเพิ่มเติม (ถามี) บริษัทจะจายเงินดังน้ี  

1)   ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูในวันครบกําหนดสัญญาและกรมธรรมมีผลบังคับ จายจํานวนเงินเอาประกันภัย

ใหแกผูเอาประกันภัย  

2)   ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรมมีผลบังคับภายในระยะเวลาเอาประกันภัย จายจํานวนเงนิเอา

ประกันภัยใหแกผูรับประโยชน  

3)   เงินปนผล  
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     ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูและกรมธรรมมีผลบังคับ บริษัทจะจายเงินปนผลตอจํานวนเงินเอา

ประกันภัย 10,000 บาท ตามตารางตอไปนี้  

สิ้นปท่ี  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

จาํนวนเงินปน

ผล  

100 100 110 110 120 130 140 150 160 170 

สิ้นปท่ี  12 13 14 15 16 17 18 19 20 

จาํนวนเงินปน

ผล  

180 190 200 210 220 240 250 270 690 

หากปใดเงนิปนผลมากกวาทีไ่ดกาํหนดไว บริษัทจะแจงใหทราบเมื่อถึงกําหนดทุกคร้ัง 

สิทธิเกี่ยวกับการขอรับเงินปนผล 

     ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยเปนชนิดมีเงินปนผล  ผูเอาประกันมีสิทธิขอเลือกรับเงินปนผลใน         

ใบคําขอเอาประกันภัยได 4 วิธี คือ  

1. ขอรับเปนเงินสด  

2. นําไปชําระเบี้ยประกันภัย  

3. ฝากไวกับบริษัท  โดยที่บริษัทจะจายดอกเบี้ยสําหรับเงินปนผลที่ฝากไวกับบริษัททุกปในอัตรา

ดอกเบี้ยทบตนตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด  

4. ขอเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเมื่อกรมธรรมประกันภัยครบกําหนดหรือเมื่อผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิต 

สิทธิในการหักลดหยอนภาษี 

      เบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรมที่มีอายุสัญญาต้ังแต 10 ปขึ้นไป สามารถนําไปหักลดหยอนภาษเีงนิได

บุคคลธรรมดาในอัตราปละไมเกิน 50,000 บาท  โดยแสดงใบรับเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระในปภาษีน้ันตอ

กรมสรรพากร    ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงินไดอยูในเกณฑตองเสียภาษี  สามารถนําเบี้ยประกันภัยสวน

ที่ไมเกิน 50,000 บาท ไปหักลดจากรายไดสุทธิกอนคํานวณภาษี  ทําใหเสียภาษีเงินไดนอยลงคิดเปน อัตรา

เทากับอัตราของภาษีที่ตองจาย เชน นาย ก ชําระเบี้ยประกันชีวิตรายปปละ 50,000 บาท  และเปนผูมีเงนิไดใน

เกณฑที่จะตองเสียภาษี 20 %   เมื่อนาย ก นําใบรับเบี้ยประกันภัยจํานวน 50,000 บาท ไปขอหักลดหยอนภาษ ี

จะทําใหนาย ก เสียภาษีนอยลง 20 % คดิเปนเงนิ 10,000 บาท สิทธิในการหักลดหยอนภาษีน้ีจะคงอยูตลอดเวลา

ที่มีการชําระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมขางตน 
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สายดวนสขุภาพเอไอเอ 

     สายคุณภาพชีวิตกับเอไอเอ เปนการใหบริการแกลูกคาของบริษัทและสาธารณชน  ในเร่ืองขอมูลทาง

การแพทย  โดยหวังที่จะใหทุก ๆ ทานที่ใชบริการ    ไดรับความรูทางการแพทยเพื่อชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ใหกับสังคมไทย นอกเหนือจากการเปนผูนําทางดานประกันชีวิตและใหบริการที่ดีที่สุดแกผูเอาประกันภัย 

คําแนะนําการใชบริการสายคุณภาพชีวิตกับเอไอเอ 

      เมื่อตองการใชบริการ ทานสามารถกดหมายเลข  0-2638-6900 หรือหมายเลขภายใน 6900 เพื่อเขาสูระบบ

สอบถามขอมูลอัตโนมัติทางโทรศัพทของ   “ สายคุณภาพชีวิตกับเอไอเอ ”  ซึ่งเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง  

ทานสามารถกด 1 ขอมูลสุขภาพแลวตามดวยรหัส 5 หลกั โดยไมตองรอฟงรายการจนจบ นอกจากนี้ทาน

สามารถกดหมายเลขอ่ืน ๆ หลังจากเขาสูบริการไดดังน้ี  

• กด 1 : ฟงขอมูลเดิมอีกคร้ัง  

• กด 2 : สอบถามขอมูลอ่ืนในหัวขอที่ทานเลือก  

• กด * : เพื่อกลับสูรายการหลัก  

• กด # : เพื่อวางสาย หรือสิ้นสุดการสอบถาม  

** หากทานมีขอสงสัยหรือมีปญหาในการใชบริการ กรุณาติดตอที่ 0-2638-7958 

สายคุณภาพชีวิตกับเอไอเอ 

• กด 1  ขอมูลสุขภาพ  

• กด 2  ถาม – ตอบ เร่ือง ประกันชีวิต  

• กด 3  ขาวการแพทย  

• กด 4  ขอรับเอกสารทาง FAX  

• กด 5  ขอใบรับรองการชําระเบี้ย  

• กด 0 ระบบสอบถามขอมูลผูเอาประกันในโครงการ Health Care* 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต 

 

       หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา รถยนตไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก  

และเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็ว    รวมทัง้เปนตัวเรงใหเกดิการพฒันาในดานการขนสงมวลชนและ        

การขนสงสินคา   เสนทางคมนาคมทางบกสะดวกสบายและเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทุกป  ทําใหมีผูนิยมใช

รถยนตเปนพาหนะในการเดินทางและการขนสงสนิคา  ทั้งสินคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

เปนลําดับจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใชรถยนตในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความสูญเสียเปนอยาง มากใน

เร่ืองของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบในดานลบตอเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองการสูญเสีย ทรัพยากร

ทั้งชีวิตและทรัพยสิน  หนวยงานและองคกรตางๆ  จึงไดพยายามหาทางปองกันและลดอุบัติเหตุ จากการใช

รถยนตในทุกวิถีทางไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีใหม  ๆ ในการผลติรถยนต  การกอสรางถนน ที่ถูกตองตาม

หลกัวิศวกรรมจราจร   การควบคุมผูใชรถใชถนนใหปฏิบัติตามกฎจราจร    รวมทั้งการจัดต้ัง หนวยงานทีม่ี

หนาที่รับผิดชอบในการปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถยนตขึ้น   แตก็ยังไมสามารถ ปองกันการเกิด

อุบัติเหตุขึ้นได   จึงไดเกิดความคิดที่จะบรรเทาความเสียหายจากการเสี่ยงภัยของรถยนตขึ้น  การประกันภัยจึง

ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเอ้ือประโยชนใหกับผูใชรถใช ถนนมากขึน้เปนลาํดับ  

 

การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

     เปนการประกันภัยรถยนตที่กฎหมายไมไดบังคับขึ้นอยูกับความพอใจของผูเอาประกันภัยรถยนต        ที่

เห็นถึงความเสี่ยงภัยแหงตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอ่ืนคือ                

การประกันภัยไวกับบริษัทผูรับประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยรถยนต สามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภท

ที่ผูเอาประกันภัยรถยนตประสงค โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรมประกันภัยใหไวเปนหลักฐาน โดยมี

ความคุมครองเงื่อนไขและขอยกเวนตามแบบที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ  

การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังน้ี 

    การประกันภัยรถยนตประเภท 1 (Comprehensive) บริษัทจะจายคาสินไหมทดแทน ดังนี้ 

    1)  คุมครองความรับผิดตอชีวิตรางกายบุคคลภายนอกรวมถึงผูโดยสารในรถยนตคันเอาประกันภัยดวย  

    2)  คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

    3)  คุมครองความเสียหายตอตัวรถยนต 

    4)  คุมครองความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต  
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      การประกันภัยรถยนตประเภท 2 คุมครองเฉพาะความรับผิดตอบุคคลภายนอกและความสูญหายและไฟ

ไหมของตัวรถยนตตามขอ 1)  2) และ 4) 

      การประกันภัยรถยนตประเภท 3 คุมครองเฉพาะความรับผิดตอบุคคลภายนอก ตามขอ 1) และ 2)  

สาระสําคัญของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

ประเภทของการประกันภัยการประกันภัยรถยนต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

     1. การประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับข่ี การประกันภัยรถยนตประเภทน้ี เปนการประกันภัยที่ใช

มาแตด้ังเดิมในประเทศไทย         ซึ่งในการประกันภัยประเภทน้ีจะคุมครองความรับผิด   และความเสียหายตอ

รถยนตที่เกิดในระหวางการใชหรือการขับขี่ของบุคคลใด  ๆ  ก็ตามที่ใชหรือขับขี่โดยไดรับความยินยอมจากผูเอา

ประกันภัยรถยนต ทั้งน้ีภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและขอยกเวนที่ปรากฏในกรมธรรมประกันภัย  

     2. การประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับข่ี   การประกันภัยรถยนตประเภทน้ีเปนการประกันภัยที่มีการ

พัฒนาขึ้นมาใหมในประเทศไทย     โดยหลักการที่สําคัญสําหรับการประกันภัยประเภทน้ี คือ จะคุมครองความรับ

ผิด หรือความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้น    ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่     ในการทํา

ประกันรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่น้ัน   ผูเอาประกันภัยรถยนตสามารถระบุชื่อผูขับขี่ที่ไดรับความคุมครอง

ไดถึง 2  คน     แตจะระบุคนเดียวก็ไดในกรณีที่ระบุ  2  คนน้ัน   การคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย   จะใชผูขับขี่ที่

มีความเสี่ยงสูงเปนฐานในการคํานวณเบี้ยประกันภัย               ซึ่งปจจัยที่ใชเปนตัวกําหนดความเสี่ยงสําหรับการ

ประกันภัยรถยนตระบุชื่อผูขับขี่    เพิ่มเติมจากการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่กค็ืออายุของผูขับ

ขี่  โดยมีการแบงชวงอายุของผูขับขี่      จากชวงที่มีความเสี่ยงภัยนอยไปยังชวงที่มีความเสี่ยงภัยมากเปน 4 ชวง

อายุ ดังน้ี 

     - อายเุกนิ 50 ปขึ้นไป  

     - อาย ุ36-50 ป  

     - อาย ุ25-35 ป  

     - อาย ุ18-24 ป  

     สําหรับรถยนตที่ผูเอาประกันภัยรถยนต       จะนํามาทําประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไดน้ัน  

จะตองเปนรถยนตที่ใชเปนสวนบุคคลเทาน้ัน   รถยนตที่ใชรับจางสาธารณะหรือใชเพื่อการพาณิชย หรือใชเพื่อ

การพาณิชยพิเศษ      ไมสามารถทําประกันภัยประเภทดังกลาวได           ดังน้ันรถยนตที่จะสามารถทํา  

ประกันภัยรถยนต    ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ไดจึงจํากัดไวเพียง   3   ประเภทเทาน้ัน  คือ    รถยนตน่ังสวนบุคคล 

รถยนตโดยสารสวนบคุคล และรถจักรยานยนตสวนบคุคล 
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ตารางกรมธรรมประกันภัยรถยนต 

      ตารางกรมธรรมประกนัภัยรถยนต   จะปรากฏรายการสําคัญเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมด   ไมวาจะเปน

ชื่อที่อยูของบริษัทผูรับประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัยรถยนตที่เอาประกันภัย ความคุมครองที่ผูเอา  ประกันภัย

รถยนต จะไดรับตามกรมธรรมน้ีเบี้ยประกันภัย เปนตน  

     1. ชื่อ ที่อยู อาชีพของผูเอาประกันภัยรถยนต  

     2. อาณาเขตคุมครอง โดยปกติกรมธรรมจะคุมครองเฉพาะความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการ

ใชเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยเทานั้น  เวนแตผูเอาประกันภัยรถยนต จะขอขยายอาณาเขต       ความ

คุมครองไว หากมีการขยายอาณาเขตคุมครองใหผูเอาประกันภัยรถยนต เสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของ

เบี้ยประกันภัยเต็มป แตรวมแลวไมเกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มป  

     3. ผูขับขี่ วัน/เดือน/ปเกิด อาชีพ ในรายการดังกลาวจะใชสําหรับการประกันภัยรถยนต ประเภทระบุชื่อ ผูขับ

ขี่เทาน้ัน แตหากเปนการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่แลว  บริษัทก็จะเวน (-) รายการน้ีไว โดยจะ

ไมมีชื่อผูขับขี่ระบุไวในรายการน้ี  

     4. ผูรับประโยชนในที่น้ีหมายถึง    บุคคลที่จะเปนผูรับคาสินไหมทดแทนตามสวนไดเสียของตน         หาก

รถยนตที่เอาประกันภัยเกิดสูญหาย   หรือเสียหายสิ้นเชิงจนไมสามารถซอมแซมไดเทาน้ัน ในกรณีที่มีการระบุ

ผูรับประโยชนน้ี    บริษัทจะตองออกเอกสารแนบทาย  ร.ย. 24    ใหแกผูเอาประกันภัยรถยนตไปพรอมกับการ

ออกกรมธรรมดวย  

     5. ระยะเวลาประกันภัย    หากเปนการทําประกันภัยเต็มป       การนับระยะเวลาจะนับวันชนกนั   เชน  

ระยะเวลาประกันภัยเร่ิมต น   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551    วันสิ้นสุดก็จะสิ้นสุดในวันที่   7  สิงหาคม ในป

ถัดไปคือ พ.ศ. 2552 สวนเวลาสิน้สดุจะสิน้สดุในเวลา 16.30 น.  

     6. รายการรถยนต    สวนน้ีเปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตที่เอาประกันภัย           ไมวาจะเปนชื่อ

รถยนต  (ยี่หอ)  รุน   เลขทะเบียน  เลขตัวถัง ป รุน แบบตัวถัง จํานวนที่น่ัง/ขนาด/นํ้าหนักบรรทุก เปนตน โดย

รายการดังกลาวน้ีเปนปจจัยสําคัญในการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย  

     7. จํานวนเงินเอาประกันภัย แบงออกเปน 3 สวน คือ  

         7.1 ความรับผิดตอบุคคลภายนอก แยกเปน  

               - ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  อนามัย         ซึ่งจะคุมครองเฉพาะสวนที่เกินจากความคุมครองสูงสุด                                                                      

ตอคนตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ  

               - ความเสียหายตอทรัพยสิน จะระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยตออุบัติเหตุแตละคร้ัง ความเสียหายสวน

แรกที่ระบุไวในสวนความเสียหายตอทรัพยสินน้ีเปนความเสียหายสวนแรกตามขอ  2 (ข)           ของหมวดการ

คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกไมเกี่ยวกับ (ก) หรือ (ค)  
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            7.2  รถยนตเสียหาย สูญหาย ไฟไหม แยกเปน  

                   -  ความเสียหายตอรถยนต   ความเสยีหายสวนแรกทีร่ะบไุวในสวนความเสยีหายตอรถยนตนีเ้ปน

ความเสียหาย  สวนแรกตามขอ 4 (ข)  ของหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต ไมเกี่ยวกับ (ก) หรือ (ค)  

                   - รถยนตสญูหาย/ไฟไหม โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุมครองความเสียหายตอ

รถยนต และความคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมตองเทากันเสมอ  

            7.3  ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย แยกเปน  

                   -  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  

                   -  การประกันภัยคารักษาพยาบาล  

                   -  การประกันตัวผูขับขี่  

     8.  เบี้ยประกันภัย แบงเปน  

          -  เบี้ยประกันภัยตามความคุมครองหลัก  

          -  เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบทาย ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่  เบี้ยประกันภัยตาม

ความคุมครองหลักที่แสดงไวเปนเบี้ยประกันภัยที่บริษัท  ไดใหสวนลดสําหรับการระบุชื่อผูขับขี่ไวแลว  

      9.  สวนลด-สวนเพิ่ม (เบี้ยประกันภัย)  

           9.1 กรณีที่ไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย ไดแก 

                 - สวนลดความเสียหายสวนแรกโดยความตกลงระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัยรถยนต  ซึ่งเปน

ความเสียหายสวนแรกของทรัพยสินบุคคลภายนอก   และ/หรือความเสียหายสวนแรกของความ เสยีหาย

ตอรถยนต  

                 - สวนลดกลุม   ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรถยนต มีรถยนตที่เอาประกันภัยไวกับบริษัทต้ังแต 3 คันขึ้น

ไป     จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยกลุม 10% -     สวนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เปนสวนลดสาํหรับกรณีเอา

ประกันภัยรถคันเดียว    หรือหลายคันและมีสิทธิไดรับสวนลดตามหลักเกณฑสวนลดเบี้ยประกันภัย ประวัติ

ดี  หรือสวนลดเบี้ยประกันภัย  ประวัติกลุมซึ่งคํานวณจากป ระวัติในปที่ผานมา  สวนลดอ่ืนให จํากัดเฉพาะ

สวนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีดังตอไปน้ี  

                   ก) ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยโดยตรงกับบริษัท  ไมผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ

นายหนาประกนัวินาศภัย    บริษัทจะตองใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผูเอาประกันภัยตามอัตราที่ นายทะเบียน

กาํหนด  

                   ข) ในกรณีรถยนตที่ทําประกันภัยเปนรถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารไมเกิน   20  ที่น่ัง  ใชเปนสวน

บุคคล ซึ่งทําประกันภัยประเภท 1 บริษัทอาจใหสวนลดเบี้ยประกันภัยแกผูเอาประกันภัยรถยนตได 
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ไมเกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ   หากรถยนตที่ทําประกันภัยน้ันเปนรถใหมและมีอายุการใชงานไมเกิน 1 

ป  สวนลดความเสยีหายสวนแรก     เปนสวนลดของความเสยีหายสวนแรกโดยความตกลงระหวางบริษัทกับ

ผูเอาประกันภัย     ซึ่งไมวาจะเปนสวนลดความเสียหายสวนแรกของทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือสวนลด

ความเสยีหายสวนแรกของรถยนตกจ็ะเปนสวนลดทีร่วมอยูในรายการน้ี  

            9.2 กรณีที่จะตองถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยไดแก     กรณีตามขอ 7   การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไมดีแหง

หมวดเงือ่นไขทัว่ไป  

      10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ คือ เบี้ยประกันภัยกอนรวมภาษีอากร เบี้ยประกันภัยสุทธิที่ไดรับจะใชเปนฐานในการ

คํานวณอากร    โดยเบี้ยประกันภัยทุก  250  บาท   หรือเศษของ  250  บาท     จะตองเสียคาอากร  1 บาท  สวน

ภาษีมูลคาเพิ่มจะเสียในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด  

      11. การใชรถยนตขึ้นอยูกับประเภทของรถยนตที่ทําประกันภัย 

      12. ตัวแทน นายหนาประกนัภยั   หากมีการทําประกันภัยผานตัวแทน   หรือนายหนา   บริษัทก็จะตองระบุ

ชื่อตัวแทน หรือนายหนาน้ันไวในรายการดังกลาวดวย 

   ประเภทความคุมครอง 

   จากที่กลาวมาขางตนแลววา  การประกันภัยรถยนตในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ   

การประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่  และการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่แตไมวาจะ

เปนการประกันภัยประเภทใดก็ตามตางก็จะแบงความคุมครองออกเปน 2 สวนเหมอืนกนัดังน้ี   

     1. ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก ซึ่งจะแบงเปน   

            1.1 ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในสวนความคุมครองนี้บริษัทผูรับประกันภัยจะเขามา

รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก   หากวาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลภายนอก น้ันผู

เอาประกันภัยรถยนต   เปนฝายที่จะตองรับผิดตามกฎหมายซึ่งความคุมครองในสวนนี้จะแบงเปน                                         

(ก) ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  ความคุมครองในสวนความเสียหายตอ ชีวิต 

รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้  ไดนําเอาความคุมครองความรับผิดตอความบาดเจ็บมรณะ (บจ.)   

และความคุมครองความรับผิดตอผูโดยสาร (ผส.) เดิม  มารวมเปนความคุมครองเดียว  ดังน้ัน

บุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองในสวนนี้    จึงรวมถึงทั้งบุคคลภายนอกที่อยูนอกรถยนตคันเอา

ประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยูในหรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัยดวย แต

อยางไรก็ตาม บุคคลดังตอไปนี้จะไมไดรับความคุมครองตาม  

1.1 (ก) - ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ  คูสมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจาง

ในทางการที่จางของผูขับขี่น้ัน   สําหรับจํานวนเงินคุมครองในสวนของความเสียหายตอชีวิต  

รางกาย   
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อนามัยนี้จะคุมครองเฉพาะจํานวนเงินคาเสียหายสวนที่เกินกวาจํานวนเงินคุมครองสูงสุดตามกรมธรรม

คุมครองผูประสบภัยจากรถ  ซึ่งอาจจะเปนจํานวนเงินสวนที่เกิน  50,000 บาท  หรือสวนที่เกิน 100,000 บาท  

ก็ไดแลวแตวาความเสียหายนั้นจะไดรับความคุมครองตาม กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถสูงสุด

เทาใด    นอกจากน้ันจํานวนเงนิคุมครองสงูสดุตอคนและตอ อุบัติเหตุแตละคร้ังที่ระบุไวตามความ คุมครอง

สวนน้ีนัน้  หมายถึง  จํานวนเงินความรับผิดสูงสุดของบริษัทสําหรับความคุมครองในสวนนี้โดยตรง   ไมเกี่ยวของ

กับสวนความคุมครองอ่ืน   ฉะนั้นจะไมมีการนําเอายอดเงินความคุมครองสวนอ่ืนมาหักออก จากจํานวนเงนิ

ความคุมครองในสวนนี้ เชน  หากกรมธรรมระบุความคุมครองในสวนนี้ไววา ความเสียหาย ตอชีวิต  รางกาย  

อนามัย  เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 100,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คร้ัง   ตอมารถยนตคัน

ดังกลาวไปประสบอุบัติเหตุชนผูอ่ืน  ถึงแกความตายคิดเปนคาเสียหายตามมูลละเมิดได 200,000 บาท เมื่อ

ทายาทของผูเสียชีวิตไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน  จากบริษัทซึ่งรับประกันภัยตาม กรมธรรมคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถมาเต็มจํานวน 100,000 บาทแลว    บริษัทซึ่งรับประกันภัยตาม กรมธรรมน้ี จะนําเงิน

จํานวน 100,000 บาท ที่ทายาทไดรับมาแลว มาหักออกจากจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ตามกรมธรรม

น้ีไมได   บริษัทซึ่งรับประกันภัยตามกรมธรรมน้ีจะตองจายเต็มจํานวน 100,000 บาท (100,000 + 100,000 บาท) 

ในสวนของความคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกนี้ แม จะเปนกรณีที่ทําประกันภัยประเภท

ระบุชื่อผูขับขี่ไว   และความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย  ของ บุคคลภายนอกนั้นเปนความรับผิดตาม

กฎหมายของผูขับขี่  ซึ่งมิใชผูขับขี่ที่ระบุชื่อไวในกรมธรรมก็ตาม  บริษัทก็ยังคงผูกพันรับผิดตอความเสียหาย

ของบุคคลภายนอกน้ันเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยรถยนต   ไมตองเขารวมรับผิดในจํานวนความ

เสยีหายสวนแรกเอง  ดังเชนความเสียหายตอทรัพยสินของ บุคคลภายนอกตาม (ข)  ทั้งน้ีเน่ืองจากความ

คุมครองนี้เปนความคุมครองสวนที่เกินจากความคุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ   ความ

คุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถจึงถือเสมือนเปนความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย

รถยนต  รับผิดชอบเองอยูแลว  (ข) ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  บริษัทจะรับผิดชดใชคา

สนิไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แทจริง  แตไมเกนิจํานวน

เงนิ เอาประกันภัย  แตทรัพยสินดังตอไปน้ีจะไมไดรับความคุมครองตาม   

            1.1 (ข) - ทรัพยสินที่ผูเอาประกันภัยรถยนต   ผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ    คู

สมรส บิดามารดา บุตรของผูเอาประกันภัยรถยนต หรือผูขับขี่เปนเจาของ หรือเปนผูเก็บรักษา ควบคุม  

ครอบครอง - เคร่ืองชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม  หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่อยูใตสิ่ง

ดังกลาวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน  หรือจากนํ้าหนักรถยนต หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต – ทรัพยสิน  ที่

บรรทุกอยูในหรือกําลังยกขึ้น หรือกําลังยกลงจากรถยนต  ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี ่และไป

เกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  หากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน เปนความ

รับผิดตามกฎหมายของผูขับขี่รถยนตคันเอาประกันภัย  แตผูขับขี่มิใชผูขับขี่ที่ระบุไวใน กรมธรรมแลว  

บริษัทยังคงตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวนแตเมื่อบริษัทไดจายคาเสียหายใหแก 
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บุคคลภายนอกไปเต็มจํานวนแลว  บริษัทสามารถเรียกจํานวนเงินความเสียหายสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย

รถยนตตองรับผิดชอบเองคืนจากผูเอาประกันภัยรถยนต ไดตามจํานวนที่จายไปจริงแตไมเกิน 2,000 บาท ใน

สวนของความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกตาม 1.1 น้ี  ไดมีการตัดขอยกเวนเร่ืองใบอนุญาต ขับขี่

ออก ดังน้ันแมผูเอาประกันภัยรถยนตหรือผูขับขี่จะไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่  บริษัทก็ยังคงตอง รับผิดชอบ

ตอบุคคลภายนอกเต็มจํานวน   และจะเรียกจํานวนเงินที่ตนไดจายไปคืนจากผูเอาประกันภัย รถยนตใน

ภายหลังไมได  ดวยความคุมครองตอรถยนตเดิมในสวนความคุมครองตอรถยนต   จะมกีารจัด ความคุมครอง

ตามประเภทของภัยที่จะเกิดแกรถยนตออกเปน 6  ความคุมครองไดแก  ความคุมครองที่เกิด จากภัย   

      - การชน (กช.) - ลักทรัพยทั้งคัน (ลท.) -  ลักทรัพยทั้งคั นโดยลูกจาง (ลจ.) - ลักทรัพยอุปกรณ (ลอ.) -  

      - ภัยอ่ืน โดยผูเอาประกันภัยรถยนต  สามารถเลือกซื้อความคุมครองตามประเภทของภัยที่ตนมีความ เสี่ยง

ได  ซึ่งหากผูเอาประกันภัยรถยนต มิไดซื้อความคุมครองภัยใดไว   ก็จะมีการออกเอกสารแนบทายยกเวนความ

เสียหายที่เกิดจากภัยน้ันไว แตเมื่อมีการปรับโครงสรางอัตราเบี้ยประกันภัยใหมในคร้ังน้ี ไดมีการจัดแบงความ

คุมครองออกเปน 2  สวนใหญ ๆ คือ ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต และความคุมครองรถยนตสูญหาย  

      1.2   ความคุมครองความเสียหายตอรถยนต ความคุมครองความเสียหายตอรถยนตน้ี   จะไมมีการแยก ซื้อ 

หรือไมซื้อภัยหน่ึงภัยใดดังเชนแตกอน  ดังน้ันความเสียหายตอรถยนตไมวาจะเกิดจากภัยที่เดิมเรียกวา  การชน 

จลาจลหรือภัยอ่ืนใดก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองในสวนน้ี (เวนแตความเสยีหายทีเ่กดิไฟไหม) โดยบริษทั จะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาประกันภัยตอรถยนต  รวมทั้งอุปกรณ

เคร่ืองตกแตงหรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต  ในกรณีที่เปนการทําประกันภัยประเภท ระบุชื่อผูขับขี่แลว

หากรถยนตคันดังกลาวไปเกิดอุบัติเหตุพลิกควํ่าหรือมีการชนเกิดขึ้น  ทาํใหรถยนต ไดรับความเสียหายใน

ขณะที่มีบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่แลว  บริษัทก็ยังคงผูกพันตองรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน   ภายใตเงื่อนไขที่ผูเอาประกันภัยรถยนตจะตองรับผิดชอบความเสียหายสวนแรกเองเปน

จํานวน 6,000 บาท  เวนแตความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันมิไดเกิดจากความ ประมาทของรถยนตคันเอาประกันภัย

และผูเอาประกันภัยรถยนตสามารถแจงใหบริษัททราบถึงคูกรณีอีก ฝายหน่ึงได  สาํหรับขอยกเวนในสวน

ความเสียหายตอรถยนตที่เกิดขึ้นขณะขับขี่โดยบุคคลที่ไมเคยมี ใบอนุญาตขับขี่น้ัน  จะไมนํามาใชบังคับ

สําหรับการประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่ หากผูขับขี่ในขณะ เกิดอุบัติเหตุเปนผูขับขี่ที่ระบุชื่อใน

กรมธรรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูขับขี่ดังกลาวไดผานการพิจารณารับ ประกันภัยจากบริษัท   แลววาเปนบุคคลที่

มีความรูความสามารถในการขับขี่ จึงตกลงรับประกันภัยไว  ฉะน้ันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะมีผูที่ระบุชื่อ

เปนผูขับขี่แลว ก็ไมจําเปนตองตรวจสอบความสามารถในการขับขี่อีก  แมโดยขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูที่ระบุ

ชื่อน้ันไมเคยมีใบอนุญาตขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทยกขึ้นมาปฏิเสธความรับผิดได  
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      1.3 ความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม ความสูญหายในที่น้ีจะรวมถึงความสูญหายทั้งคัน (ลท.เดิม) สูญ

หายแตบางสวน  (ลอ.เดิม) และไมวาจะสูญหายจากลักทรัพยของลูกจาง  (ลจ.เดิม)  หรือบุคคลใดเปน    ผูลัก

ทรัพยก็ตาม ก็จะไดรับความคุมครองในสวนน้ีทั้งสิ้นจะไมมีการแยกซื้อภัยที่ไดรับความคุมครองเปน ลท. ลอ. 

ลจ.   ดังเชนแตกอนอีกตอไป  สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทน บริษัทจะชดใชคาสินไหม ทดแทนเมือ่

รถยนต  หรือสวนหน่ึงสวนใดของรถยนต  รวมทั้งอุปกรณ เคร่ืองตกแตง  หรือสิ่งที่ติดประจําอยูกับตัวรถยนต

เกดิไฟไหมหรือสญูหายไป ความคุมครองในสวนนี้นอกจากจะคุมครองการสูญหายแลว  ยังคุมครองรวมไปถึง

ความเสียหายของรถยนตที่เกิดจากไฟไหมดวย โดยไฟไหมในที่น้ีหมายถึงความเสียหายตอรถยนตที่เปนผลมาจาก

ไฟไหม  ไมวาจะเปนการไหมโดยตัวของมันเอง หรือเปนการไหมที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม   

ในสวนของความคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม แมจะเปนกรณีที่ทํา ประกันภัยรถยนต  ประเภทระบุชื่อผู

ขับขี่ไว และรถยนตเกิดสูญหาย หรือไฟไหมขึ้นในขณะที่มีบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใชบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรมเปน

ผูใชรถยนตก็ตามก็ไมเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยรถยนต  จะตองรับผดิชอบในความเสยีหายสวนแรกเองแต

อยางใด   บริษัทยังคงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน เชนเดียวกับการประกันภัยรถยนตแบบ

ไมระบุชื่อผูขับขี่ ทั้งน้ีดวยเหตุผลที่วาตัวผูขับขี่ไมไดเปนปจจัยสําหรับความเสี่ยงภัยตอการสูญหาย ไฟไหม

ของรถยนต  ความคุมครองตาม 1.1 1.2 1.3 เปนความคุมครองหลักที่ผูเอาประกันภัยรถยนต  สามารถเลือกซื้อ

ไดตามสภาพความเสี่ยงภัยของตน ซึ่งจะเปนผล ใหมีกรมธรรมหลายรูปแบบ  แยกตามความคุมครอง ดังน้ี 

          (ก)  กรมธรรมประเภทคุมครองรวม (Comprehensive Cover) หรือที่เรียกกันวา กรมธรรมประเภท 1 ซึ่ง

กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครอง   ทั้งในสวนของความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก   คุมครองความ

เสียหายตอรถยนต ตลอดจนคุมครองรถยนตสูญหายไฟไหมดวย (คุมครอง 1.1 + 1.2 + 1.3)  

          (ข)  กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก  และคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม  

(Third Party Liability, Fire and Theft) หรือที่มักจะเรียกกันวากรมธรรมประเภท 2 (คุมครอง 1.1 + 1.3)  

           (ค)   กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ( Third Party Liability) หรือที่

เรียกวา กรมธรรมประเภท 3 ซึ่งกรมธรรมประเภทนี้จะคุมครองเฉพาะความรับผิดของผูเอาประกันภัย

รถยนตที่มีตอบุคคลภายนอกเทาน้ัน (คุมครองเฉพาะ 1.1)  

           (ง)  กรมธรรมประเภทคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก   (Third Party Properties 

Liability) หรือที่เรียกวา   กรมธรรมประเภท 4   กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลง

คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 100,000 บาท  ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง กรณกีารใชรถใน เวลาที่

เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการ 6 ของตาราง  ผูเอาประกันภัยรถยนตตองชดใช คาเสียหายคืน

ใหบริษัทตามจํานวนที่บริษัทไดจายไปแตไมเกิน 2,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง  
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      2. ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย อยางไรก็ตามกรมธรรมทั้ง 3 แบบขางตน นอกจากจะมคีวาม

คุมครองหลักดังที่กลาวมาแลว ยังมีความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย ซึ่งผูเอาประกันภัยรถยนตอาจ 

เลือกซื้อความคุมครองเพิ่มเติมไดอีกดังน้ี  

           2.1 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล            การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลเปนความคุมครองตาม

เอกสารแนบทาย ซึ่งจะคุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผูขับขี่  หรือผูโดยสารที่อยูในหรือกําลังขึ้น หรือ

กําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย       หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบุคคลน้ันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 

ทุพพลภาพถาวร  หรือทุพพลภาพชั่วคราว        ซึ่งบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน แนนอน

ตามที่เอาประกันภัยไว โดยไมตองคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับเปนความรับผิดของผูใด ความรับผิดของบริษัท

ในจํานวนเงนิคาสนิไหมทดแทน   ที่บริษัทจะตองจายตามเอกสารแนบทายนี้             เปนความรับผิดที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากความรับผิดตามความคุมครองหลัก             ดังน้ันแมผูขับขี่หรือผูโดยสารจะไดรับการชดใชคา

สนิไหมทดแทนตามมลูละเมดิเต็มจํานวนแลวกต็าม                 ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทหลุดพนความรับผิด ตาม

เอกสารแนบทายนี้             บริษัทยังคงผูกพันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความคุมครองของ

เอกสารแนบทายน้ีดวย  

           2.2  การประกันภัยคารักษาพยาบาล               การประกันภัยคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบทายน้ี  

จะคุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยูในหรือกําลังขึ้น      หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอา

ประกันภัย         หากความบาดเจ็บที่ไดรับเปนผลใหบุคคลนั้นตองเขารับการรักษาพยาบาลโดยบริษัทจายคา

รักษาพยาบาลคาบริการทางการแพทย   คาผาตัด   คาโรงพยาบาล ตามจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินจํานวนเงิน

จํากัดความรับผิดของบริษัทที่ระบุไว   ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาความบาดเจ็บที่ไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด เดิม

การประกันภัยคารักษาพยาบาล                จะคุมครองเฉพาะคารักษาพยาบาลสวนที่เกินกวาความคุมครองตาม

กรมธรรมคุ มครองผูประสบภัยจากรถเทาน้ัน                ปจจุบันแกไขใหคุมครองต้ังแตบาทแรกของคา

รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูท่ีไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้  จึงสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิ

เบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองในสวนน้ีหรือสวนอ่ืน หรือจากผูรับประกันภัยอ่ืนก็ได บริษัทจะเกี่ยงให

ไปใชสิทธิเบิกจากความคุมครองอ่ืนกอนมิได  

        2.3  การประกันตัวผูขับขี่เมื่อผูเอาประกันภัยรถยนต          หรือผูขับขี่โดยไดรับความยินยอมจาก               

ผูเอาประกันภัยรถยนต นํารถยนตคันเอาประกันภัยไปใช และเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งเปนผลใหผูเอาประกันภัยรถยนต หรือ

ผูขับขี่น้ันถูกควบคุมตัวไวในคดีอาญา      ไมวาจะเปนการควบคุมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน อัยการ 

หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) ก็ตามหากมีการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสวนน้ีไวแลว บริษัทจะตองทําการประกัน

ตัวผูเอาประกันภัยรถยนต หรือผูขับขี่น้ันโดยไมชักชา  ในวงเงินไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่ระบุไว 

และถึงแมวาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนความเสียหายที่ไมไดรับความคุมครองในสวนของความคุมครองหลัก

กต็าม  ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทหลุดพนหนาที่ตามสัญญาที่จะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัยหรือผูขับขี่ 

ในสวนของความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายทุกความคุมครองนั้น  
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แมจะเปนกรณีทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับขี่        และเกิดเหตุทําใหผูไดรับความคุมครองตาม

เอกสารแนบทาย 2.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ     หรือเกิดเหตุทําใหบุคคลที่อยูในหรือกําลังขึ้น 

กําลังลงจากรถไดรับบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุทําใหผูขับขี่ตองถูกควบคุมตัว ในขณะที่มีบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชบุคคลที่

ระบุชื่อในกรมธรรมเปนผูขับขี่ก็ตาม ก็ไมเปนเหตุใหบริษัทปฏิเสธความรับผิด หรือรับผิดนอยลงแตอยางใด  

บริษัทยังคงผูกพันรับผิดตามขอตกลงคุมครองเพิ่มเติมน้ันเต็มจํานวน โดยผูเอาประกันภัยรถยนต ไมตอง

มีสวนรับผิดชอบในคาเสียหายสวนแรกแตอยางใด     จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา     การประกันภัย

รถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่     กับการประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผูขับขี่  จะมี  ความแตกตางใน

สวนที่เกี่ยวกับความคุมครองเพียง 2  ประการเทาน้ัน คือ  

          1. ในกรณีที่เปนการประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่หากความรับผิด หรือความเสยีหายได

เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเปนผูขับขี่ ผูเอาประกันภัยรถยนตไมจําตอง

เขามารวมรับผิดในความเสียหายสวนแรกแตอยางใด  ซึ่งจะตางจากการประกันภัยรถยนตประเภทระบุชื่อผู

ขับขี่     กลาวคือแมวาความรับผิดความเสียหายไดเกิดขึ้น    ในขณะที่มีบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอา

ประกันภัยเปนผูขับขี่ก็ตาม   แตหากบุคคลที่ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยรถยนตน้ัน  มิใชบุคคลที่

ระบุ ชื่อเปนผูขับขี่ในกรมธรรมแลว ผูเอาประกันภัยรถยนต ก็จะตองเขามารับผิดในความ เสยีหายสวนแรก

เองดังน้ี  

               - 2,000 บาทแรกของความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

               - 6,000 บาทแรกของความเสียหายตอรถยนตที่เกิดจากการชนการคว่ํา  

          2.  การประกันภัยรถยนตประเภทไมระบุชื่อผูขับขี่       ในหมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนต จะ

ยังคงมีขอยกเวน        เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่อยูแตในสวนการประกันภัยรถยนต         ประเภทระบุชื่อผูขับขี่ 

ขอยกเวนดังกลาวจะไมใชบังคับ  หากผูขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเปนผูขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม      ที่

กลาวมาขางตน เปนการกลาวโดยภาพรวมของการประกันภัยรถยนต วาผูเอาประกันภัยรถยนต  สามารถ

เลือกการทําประกันภัยไดอยางไร    มีความคุมครองอะไรบาง     และแตละความคุมครองมีหลักการสําคัญเปน

อยางไรบางยังมิไดมีการลงในรายละเอียด       ตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของเงื่อนไขแตละขอ   วาเงื่อนไขที่

กาํหนดไวแตละขอ     ไมวาจะเปนเงื่อนไขทั่วไป   เงื่อนไขขอตกลงคุมครอง เงื่อนไขขอยกเวน    มีความหมาย

และเจตนารมณเปนอยางไร เพื่อความเขาใจที่ถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

ประโยชนของการประกันภัยรถยนต 

      ประกันภัยรถยนตมีประโยชนอยางมากในดานตางๆ 3 ดาน ไดแก  ดานสังคมและประเทศชาติดาน บุคคล 

และดานธรุกจิ  

      1. ตอบุคคล ทําใหผูที่มีเงินนอยสามารถซื้อรถยนตใชไดดวยการผอนสง โดยผูขายรถยนตจะใชวิธีให  ผูซื้อ

รถยนตเอาประกันภัยรถยนตคันน้ันกับผูรับประกันภัย  โดยผูขายรถยนตเปนผูรับประโยชนและเปน 
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การสรางความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยรถยนต วารถยนตคันที่เอาประกันภัยไวน้ัน  หากเกิดอุบัติเหตุไดรับ

ความเสียหายก็จะไดรับการชดใชจากผูรับประกันภัย         รวมทั้งความเสียหายที่เกิดแกทรัพยสิน        การ

บาดเจ็บตอรางกายทั้งของผูขับขี่รถยนตและแกบุคคลภายนอกดวย     เปนการบรรเทาความเสียหาย  เน่ืองจาก

การใชรถยนตไดทําใหผูเอาประกันภัยรถยนต   ไดรับความสะดวกไมตองเสียเวลากับการโตแยง ถึงความผิดเมื่อ

รถยนตที่เอาประกันภัยไวเปนฝายผิด ทางผูรับประกันภัยก็จะเปนผูชดใชคาเสียหายแทนให หากเปนฝายถูก  ทาง

ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยหรือทําการซอมแซมรถยนตใหผูเอาประกันภัย

รถยนตกอนจนสามารถนําไปประกอบธุรกิจได  โดยไมตองเสียเวลาและผูรับ ประกันภัยก็จะเขาสวมสิทธิ์ผูเอา

ประกันภัยรถยนต ในการเรียกรองคาเสียหายแทนผูเอาประกันภัยรถยนต จึงเปนผลดีตอผูเอาประกันภัยรถยนต 

โดยการดําเนินงานหรือการดําเนินธรุกจิไมหยดุชะงกัไปนาน 

       2. ตอสังคมและประเทศชาติ  

            2.1  เปนการสรางความมั่นคงใหกับสังคมและสังคมประเทศชาติ          ทําใหสังคมมีหลักประกันความ

ปลอดภัย    มีความมั่นใจวาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแลวก็จะไดรับการชดใช       เพราะในทุกวันน้ีคนที่มีความ

เปนอยูพอกินพอใชไปวันหน่ึง ๆ    ก็สะสมเงินไดทีละเล็กละนอย เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยขึ้นจะเดือดรอนมาก 

แตเมื่อมีการเอาประกันภัยไวก็ทําใหอุนใจไดวาจะมีผูชดใชความเสียหายให  

            2.2  เปนการชวยใหมีการระดมทุน         ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของ

ประเทศ      และการระดมทนุน้ันจะสาํเร็จได    ก็โดยการประหยัดของประชาชนในประเทศและนําเอาสวนที่

สะสมนั้นมาลงทุน การประกันภัยมีสวนบังคับใหประชาชนในชาติประหยัดทางออม คือนําเอาเงินที่ทํามาหาได

สวนหน่ึงมาประกันภัยไวกับผูรับประกันภัยในรูปของเบี้ยประกันภัย    เพื่อลดการเสี่ยงภัยที่จะเกิด หรือมีขึ้น

ในอนาคต แลวผูรับประกันภัยไปลงทุนหาดอกผลซึ่งเปนการชวยพัฒนาประเทศในการเพิ่มการ       ลงทุนของ

ประเทศ  

             2.3 นอกจากที่กลาวมาทั้งสองขอแลวน้ัน     การประกันภัยยังจะชวยในการสงเสริมการลงทุนใหมีมาก

ขึ้น คือทําใหคนกลาลงทุน  ในการพาณิชยและการอุตสาหกรรม    เน่ืองจากไมตองเกรงวาทรัพยสินที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจพาณิชยและอุตสาหกรรมอยูน้ัน   จะเสียหายทําใหสิ้นเน้ือประดาตัวเพราะไดทํา ประกันภัย

ไวแลว     ผูรับประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทําใหอาชีพการคาและ  อุตสาหกรรม

มากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของชาติเจริญขึ้นได  

       3.  ดานธุรกิจ การเกิดอุบัติเหตุคร้ังหน่ึง ๆ          ทําใหเสียหายทั้งทรัพยสินทั้งตัวรถ หรือแกบุคคลอ่ืน ๆ น้ัน

สามารถทําใหธุรกิจที่ประกอบการอยูเกิดความเสียหายทั้งดานเวลา     ทรัพยสิน     และการติดตอประสานงาน  
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ทําใหเจาของธุรกิจตองประสบกับความผิดพลาดในการดําเนินงาน   ดังน้ันเมื่อมีการประกันภัยรถยนตจะชวย

ให  

          3.1  มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเขามาดําเนินการในตลาด  ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาธุรกิจอ่ืน ๆ  ซึ่ง

ในบางประเทศ ธุรกิจประกันภัยรุงเรืองเทา ๆ กับธนาคาร เมื่อมีธุรกิจประกันภัยมากขึ้นทําใหคนมีงานทํามาก

ขึ้นและการครองชีพดีขึ้น  

          3.2  เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ   ความมุงหมายของการลงทุนประกอบธุรกิจคือ  กําไร กําไร

จะไมแนนอนหากตนทนุการผลติไมแนนอน    แตหากมีการโอนความเสี่ยงภัยไปใหผูรับประกันภัย  โดยเสยี

เบี้ยประกันภัยจํานวนหน่ึงตามที่ตกลงกันไวก็จะทําใหตนทุนการผลิตแนนอนขึ้น  การลงทุนก็จะมเีสถียรภาพ

มากขึ้น  

          3.3  กอใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผูลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย    โดยการ

ประกันภัยแลว  ยอมใชความสามารถและเวลาใหแกการมุงหาผลกําไร  ซึ่งวัตถุประสงคโดยตรงของการ

ลงทุนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกธุรกิจน้ัน 
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