คู่มือเตรียมสอบความรูเ้ พื3อขอรับใบอนุญาต "นายหน้าประกันวินาศภัย"
คูม่ ือเตรี ยมสอบชุดนี 3จัดทําขึ 3นเพื<อรวบรวมความรู้ และข้ อมูลต่างๆที<สําคัญโดยมีวตั ถุประสงค์เพื<อให้ ใช้ ในการเตรี ยมความพร้ อมใน
การสอบความรู้เพื<อขอรับใบอนุญาตเป็ น "นายหน้ าประกันวินาศภัย" โดยทางผู้จดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ<งว่าเอกสารชุดนี 3จะเป็ นประโยชน์แก่ทกุ
ท่านในการนําความรู้นี 3ไปใช้ หรื อแนะนําให้ กบั ลูกค้ า ผู้เอาประกัน บุคคลทัว< ไปได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุด

เนือ$ หาวิชา และเกณฑ์ การสอบ
นายหน้ า จํานวนข้ อสอบ 120 ข้ อ
จํานวนข้ อสอบ
เกณฑ์ การผ่ าน
10
70%

การสอบความความรู้เพื;อขอรับใบอนุญาตนายหน้ า
1. จรรยาบรรณนายหน้ าประกันภัยวินาศภัย
2.
3.
4.
5.
6.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยประกันภัย
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ ไข (2) พ.ศ. 2551
หลักประกันวินาศภัย
ประกันอัคคีภยั และประกันภัยความเสีย< งภัยทรัพย์สนิ
ประกันภัยรถยนต์

20
20

60%
70

7. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
8. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ระเบียบการสมัคร
1. สมัครสอบรอบพิเศษ (ต้ องผ่ านการอบรมจาก บริษัทฯ ก่ อน)

1. สมัครผ่านแผนกการตลาด
2. สมัครผ่านสาขา บริษัท ศรี กรุงฯ ทุกสาขา

2. สมัครผ่านเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/th/exambroker/index.php
หัวข้ อ “ใบสมัครสอบหน้ าประกันวินาศ
ภัย” ตรวจสอบขันตอนการสมั
3
คร และดําเนินการยื<น
“สมัครสอบนายหน้ าประกันภัยวินาศภัย” กรอกข้ อมูลให้ ครบ
ถ้ วน
พิมพ์ใบแจ้ งหนี 3 (ชําระค่าธรรมเนียมการสอบผ่านธนาคาร) และ รอตรวจสอบรายชื<อผู้มีสิทธิ}สอบ
ส่ วนกลาง
สนง.คปภ.
ถนนรัชดาภิเษก
(ตรงข้ ามศาลอาญา)

สนง.คปภ. เขต 1
(วิภาวดี)

วันรั บสมัคร / วันสอบ

สมัครวันที< 1-10
สมัครวันที< 11-20
สมัครวันที< 21-30

สอบวันที< 11-20
สอบวันที< 21-30
สอบวันที< 1-10

ส่ วนภูมิภาค
สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่
สนง.คปภ. ภาค 3 นครสวรรค์
สนง.คปภ. ภาค 4 อุดรธานี
สนง.คปภ. ภาค 6 นครราชสีมา
สนง.คปภ. ภาค 10 นครปฐม
สนง.คปภ. ภาค 12 สงขลา
สมัครวันที< 1-20 สอบจันทร์ /พุธ/ศุกร์
สมัครวันที< 11-20 สอบจันทร์ /พุธ/ศุกร์
สมัครวันที< 21-30 สอบจันทร์ /พุธ/ศุกร์

จํานวนรอบละ

20

40

10

สถานทีส( อบ

เวลาสอบ

รอบเช้ า 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
สัญญาประกันภัย
o คู่สญ
ั ญามี 2 ฝ่ าย
1) ผูร้ บั ประกันภัย คือ คู่สญ
ั ญาฝา่ ยซึง/ ตกลงจะใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรือใช้ เงิ นจํานวนหนึM งให้
2) ผูเ้ อาประกันภัย คือ คู่สญ
ั ญาฝา่ ยซึง/ ตกลงจะส่งเงิ นค่าเบียN ประกันภัย (เงินทีผ/ เู้ อาประกันภัยต้องจ่ายให้กบั
ผูร้ บั ประกันภัย เรียกว่า “ เบียN ประกันภัย ”)
o บุคคลทีMเกีMยวข้อง 3 ฝ่ าย คือ
1. ผูเ้ อาประกันภัย
2. ผูร้ บั ประกันภัย
3. ผูร้ บั ประโยชน์
! ผูร้ บั ประโยชน์ จะมีหรือไม่มีกไ็ ด้แล้วแต่ ผเ้ ู อาประกันภัย
! ผูเ้ อาประกันภัยกับผูร้ บั ประโยชน์ จะเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้เพราะกฎหมายระบุไว้ / จะเป็ นใครก็ได้ ไม่
จําเป็ นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุทเ/ี อาประกันภัย
o ลักษณะสัญญาประกันภัย
1. เป็ นสัญญาทีไ/ ม่มแี บบ เป็ นสัญญาทีเ/ กิดขึนU มีผลตามกฎหมาย โดยอาศัยคําเสนอและคําสนองต้องตรงกันเท่านันU
การออกกรมธรรม์เป็ นการออกหลักฐานว่าได้มที ําสัญญาประกันภัย จึงเรียกได้ว่าสัญญาประกันภัยเป็ นทีม/ าของ
กรมธรรม์
2. เป็ นสัญญาทีต/ อ้ งมีหลักฐานเป็ นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
3. เป็ นสัญญาต่างตอบแทน
4. เป็ นสัญญาทีม/ คี ่าตอบแทนทีไ/ ม่เท่าเทียมกัน
5. เป็ นสัญญาเพื/อการเสีย/ งภัยหรือการเสีย/ งโชค ถ้าเกิดภัย ผูร้ บั ประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหม แต่ถา้ ไม่เกิดภัย ก็ไม่
ต้องจ่าย
6. เป็ นสัญญาเพื/อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
7. เป็ นสัญญาทีอ/ าศัยเหตุการณ์อนั ไม่แน่ นอนในอนาคต อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้
8. เป็ นสัญญาเพื/อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
o สัญญาประกันภัยคําN จุน
สัญญาซึง/ ผูร้ บั ประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื/อวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกคนหนึ/งในนามของผูเ้ อา
ประกันภัย
o โมฆียะ

การกระทําทีMใช้บงั คับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้างสัญญา การบอกล้าง ต้องทําภายใน 1 เดือนนับแต่
ทราบมูลเหตุอนั จะบอกล้างได้

จัดทําโดย : บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด /// www.srikrungbroker.co.th /// 02-8673888

หน้า 4

o กรมธรรม์ประกันภัย

" เป็ นหลักฐานแห่งสัญญา ต้องมีเนืN อความต้องตามสัญญาประกันภัย
" ผูร้ บั ประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเ้ ู อาประกันภัยแม้ผ้เู อาประกันภัยจะไม่ร้องขอ
" กรมธรรม์ประกันภัยมีความสําคัญในการฟ้องร้อง ไม่มีกรมธรรม์ แสดงว่า ไม่มีหลักฐานการประกันภัย บังคับ
บริ ษทั ไม่ได้
" กรมธรรม์ตอ้ งระบุ “ วันทําสัญญา ” หมายถึง วันทีMสญ
ั ญาประกันภัยเกิ ดขึNน
" กฎหมายบัญญัตวิ ่ากรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชืMอของผู้รบั ประกันภัย
o รายการทีMต้องมีเสมอในกรมธรรม์

- ชื/อผูร้ บั ประกันภัย
- ชื/อผูเ้ อาประกันภัย
- วัตถุทเ/ี อาประกันภัย
o วัตถุทีMเอาประกันภัยได้ คือ

" บุคคล
" ทรัพย์สนิ
" ความรับผิดตามกฎหมาย เช่น ความซื/อสัตย์, ความประมาทเลินเล่อของมนุ ษย์, ความรับผิดในวิชาชีพ
o บุคคลผู้มีสิทธิ ได้รบั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมาย
- ผูเ้ อาประกันภัย
- ผูร้ บั ประโยชน์

- ผูเ้ สียหาย

o “ ผู้มีส่วนได้เสีย ” ตามความหมายของการประกันภัย

**การทําประกันวิ นาศภัย ผูเ้ อาประกันภัยจําเป็ นต้องมีส่วนได้เสียในขณะทีMทาํ สัญญา**
" บุคคลทีเ/ ป็ นทายาทโดยธรรม ของผูเ้ อาประกันภัย
" บุคคลทีไ/ ด้รบั ความเสียหายจากการเอาประกันภัย
" บุคคลทีไ/ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ทเ/ี กิดขึนU เช่น ธนาคารผูร้ บั จํานองบ้าน เป็ นหลักประกันเงินกู้ ย่อมมี
ส่วนได้เสียเมือ/ บ้านทีต/ นรับจํานอง เกิดไฟไหม้ หรือมีความเสียหายเกิดขึนU ก็เท่ากับว่า ธนาคารก็จะสูญเสีย
หลักประกันเงินกู้
ตัวอย่าง นาย ส. เช่าตึก 2 ชันU มีมลู ค่า 1,200,00 บาท ในราคาเดือนละ 10,000 บาท โดย นาย ส. ผูเ้ ช่ าได้ทําประกันอัคคีภยั
ตึกทีเ/ ช่านีUกบั บริษทั A
800,000 บาท อีก 1 เดือน ทําประกันอัคคีภยั ตัวตึกกับบริ ษทั B อีก 400,000 บาท รวมทังU เฟอร์นิเจอร์ในวงเงิ น
100,000 บาท โดยทังN 2 กรมธรรม์ระบุนาย ส. เป็ นผูเ้ อาประกันภัย และผู้รบั ประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้ตกึ เสียหาย 200,000 บาท เฟอร์นิเจอร์เสียหาย 20,000 บาท นาย ส. จะได้รบั ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างไร ?
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ผูร้ บั ประกันภัย
1. บริษทั A
2. บริษทั B

ทรัพย์สินเสียหาย
คุม้ ครองเนื/องจากเป็ นทรัพย์สนิ ของนาย ส.
ทรัพย์สินทีM เอาประกันภัย
วงเงิน 20,000 บาท (ตามความเสียหายทีแ/ ท้จริง และไม่เกินทุนประกันภัย)
อาคาร 800,000
อาคาร 400,000 + เฟอร์นิเจอร์ 100,000
สิ ทธิ และหน้ าทีMของผูเ้ กีMยวข้องในสัญญาประกันภัย
สิ ทธิ

ผูเ้ อาประกันภัย
1. สิทธิเรียกให้ส่งมอบกรมธรรม์
2. สิทธิในการลดเบียU ประกันภัย 2.1 ความเสีย/ งภัยลดลง
2.2 มูลค่าเอา
ประกันภัยลดลง
3. เรียกให้หาประกันภัยอันสมควร
4. การบอกเลิกสัญญา
5. เรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
ผูร้ บั ประกันภัย
1. การเรียกเบียU ประกันภัย
2. เรียกให้หาประกันอันสมควร
3. ลดจํานวนค่าสินไหมทดแทน
4. บอกเลิกสัญญา
5. สิทธิผเู้ อาประกันภัย/ผูร้ บั ประโยชน์ชดใช้ค่าสินไหม
6. สิทธิในการรับช่วงสิทธิ p
ผูร้ บั ประโยชน์
สิทธิของผูเ้ อาประกันภัยทีย/ กให้

หน้ าทีM
1.
2.
3.
4.

เปิดเผยข้อความจริงและไม่แถลงข้อความเท็จ
หน้าทีช/ าํ ระเบียU ประกันภัย
ป้องกันรักษาทรัพย์สนิ ทีเ/ อาประกันภัย
บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย

1.
2.
3.
4.
5.

หน้าทีส/ ่งมอบกรมธรรม์
หน้าทีค/ นื เบียU ประกันภัย
หน้าทีส/ ํารวจและตีราคาความเสียหาย
หน้าทีอ/ อกค่าใช้จ่ายในการตีราคาความเสียหาย
หน้าทีช/ ดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. หน้าทีร/ ะมัดระวังมิให้วนิ าศภัยเกิดขึนU จากความ

ทุจริต/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. หน้าทีบ
/ อกกล่าวการเกิดวินาศภัยโดยไม่ชกั ช้า
o สัญญาประกันภัยซําN ซ้อน ทีถ/ อื ว่าทําพร้อมกัน หมายถึง ทําวันเดียวกัน

" ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั การชดใช้ตามจํานวนทีต/ นได้รบั ความเสียหายจริง
" ผูร้ บั ประกันภัยจะต้องชดใช้โดยแบ่งตามสัดส่วนทีต/ นได้รบั ประกันไว้ (กรณีทาํ พร้อมกัน)
" ผูร้ บั ประกันจะต้องชดใช้ก่อนหลังตามลําดับวันเวลาการรับประกัน (กรณีทําสืบเนื/อง)
o ผูร้ บั ประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเ้ ู อาประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์ ในกรณีดงั ต่อไปนีU
1. ผูเ้ อาประกันภัย หรือ ผู้รบั ประโยชน์
- ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง*
- ทุจริ ต
2. ความไม่สมประกอบในเนืN อวัตถุทีMเอาประกันภัย เช่ น อาคารถล่ม เนื/องจากสัดส่วนของปูนทีไ/ ม่ได้มาตรฐาน
3. กรมธรรม์ระบุเป็ นข้อยกเว้นไว้
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o เงืM อนไขการยกเลิ กกรมธรรม์ ผู้รบั ประกันภัย และ ผู้เอาประกันภัยต่ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย โดย
แบ่งเป็ น 2 เงือ/ นไขดังนีU
1) หากผูเ้ อาประกันภัยบอกเลิก บริษทั จะคืนเบียU ประกันภัยตามอัตราระยะสันU Short Rate (คิดเป็ น%) ตามทีร/ ะบุไว้
ในเงือ/ นไขกรมธรรม์
2) หากผูร้ บั ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผู้
เอาประกันภัยตามทีอ/ ยูล่ ่าสุด บริษทั ประกันภัยจะคืนเบียU ประกันภัยตามสัดส่วน Pro Rata (เฉลีย/ รายวัน)
o กฎหมายเกี/ยวกับการประกันภัยมีความเกีย/ วข้องกับกฎหมายละเมิ ดมากทีส/ ุด
o อายุความฟ้ องร้องตามสัญญาประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 2 ปี (นับแต่วนั เกิดวินาศภัย)

o หลักทีเ/ กีย/ วข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- หลักสุจริตต่อกันอย่างยิง/

- หลักส่วนได้เสียในเหตุทเ/ี อาประกันภัย

- หลักการรับช่วงสิทธิ p

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับทีM 3) พ.ศ. 2558
(พรบ. ฉบับเดิม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับที > 2) พ.ศ. 2551)
o ผูร้ กั ษาการตาม พ.ร.บ. นีN หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อํานาจหน้ าทีMของ ร.ม.ต. ว่าการกระทรวงการคลัง *** จัดตังN /ควบรวม เป็ นอํานาจหน้ าทีMของ รมว.คลัง โดยอนุมตั ิ คณะ ครม. ***
! การให้ / ควบรวม / เพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
! การแต่งตังU พนักงานเจ้าหน้าทีต/ าม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
o คณะกรรมการ คปภ. มีอาํ นาจหน้ าทีM
ก. กําหนดหลักสูตร / วิธกี ารในการสอบ / อบรม เพื/อขอรับใบอนุ ญาตตัวแทน / นายหน้า
ข. พิจารณาอุทธรณ์เมือ/ ตัวแทน / นายหน้า ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต
ค. กําหนดแบบของสมุดทะเบียน / สมุดบัญชีของนายหน้านิตบิ ุคคล
ง. กําหนดให้บริษทั จัดสรรเงินสํารองต่างๆ
จํา : 1. อํานาจหน้ าทีMของ ร.ม.ต. การคลัง ซึMง มีเพียง 2 ข้อ
จ. กําหนดให้บริษทั นํ าเบียU ประกันภัยไปลงทุนธุรกิจใดได้
2. อํานาจหน้ าทีMของคณะกรรมการ คปภ. 6 ข้อ
*นอกเหนื อจากนีN เป็ นอํานาจหน้ าทีMของนายทะเบียนทังN สิNน*
ฉ. กําหนดหลักเกณฑ์เรือ/ งการประวิงการจ่ายสินไหมฯ
o นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิ การคณะกรรมการ คปภ. หรือผูซ้ ง/ึ เลขาธิการฯ มอบหมาย
o พ.ร.บ. นีN ออกมาเพืMอควบคุม

1) บริ ษทั / สาขาบริ ษทั
1.1 บริษทั มหาชนจํากัด ทีไ/ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
1.2 สาขาของบริษทั ประกันวินาศภัยต่างประเทศทีไ/ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
# การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ประกัน บริษทั ต้องยืน/ คําขอรับใบอนุ ญาตต่อรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังโดยอนุ มตั คิ ณะรัฐมนตรี โดย พ.ร.บ. กําหนดให้บริษทั
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1. ต้องระวางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตามจํานวนทีก/ ําหนดเพื/อเป็ นหลักประกันให้แก่ผเู้ อา
ประกันภัย เมือ/ บริษทั เลิกกิจการ (หากหลักทรัพย์ไม่พอ ต้องเพิM มภายใน 2 เดือน)
2. ดํารงไว้ซง/ึ เงินกองทุน (กองทุนขาด ต้ องเสนอโครงการภายใน 30 วัน)
# สัดส่วนจํานวนหุ้น
1. บริษทั ต้องมีจาํ นวนหุน้ ทีบ/ ุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยถืออยูไ่ ม่ตาํM กว่าร้อยละ 75 และ ต้องมีกรรมการเป็ นบุคคลซึง/
มีสญ
ั ชาติไทย ไม่ตาํM กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทังU หมด
2. หากมีเหตุอนั สมควร อาจให้ชาวต่างชาติถอื หุน้ ได้ถงึ 49% และให้มกี รรมการทีเ/ ป็ นชาวต่างชาติได้เกิน 1 ใน
4 แต่ไม่ถงึ กึง/ หนึ/งของจํานวนกรรมการทังU หมด
2) ตัวแทน และ นายหน้ า * (เทคนิ คการจํา “ตัวแทนชักชวน นายหน้ าชีNช่อง) *
" ตัวแทนประกันวิ นาศภัย ผูซ้ ง/ึ บริษทั มอบหมายให้ทาํ การ ชักชวน ให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษทั ที/
ระบุไว้ในใบอนุ ญาตฯ เท่านันU
" นายหน้ าประกันวิ นาศภัย ผูซ้ ึMงชีNช่อง หรือจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษทั ประกันภัย โดยกระทํา
เพื/อบําเหน็จเนื/องจากการนันU
o การรับชําระเบียN ประกันภัย
# ตัวแทน : สามารถชําระเบียU ประกันภัยได้โดยไม่ตอ้ งมีหนังสือมอบอํานาจรับเบียU ประกันภัย
# นายหน้า/พนักงานเก็บเงินของบริษทั ประกัน : ต้องได้รบั มอบอํานาจเป็ นหนังสือจากบริษทั ก่อน ถึงจะรับเบียU
ประกันภัยได้
o การทําสัญญาประกันภัย
# ตัวแทน/นายหน้า : จะทําสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษทั ประกันภัยได้ ต้องได้รบั มอบอํานาจเป็ นหนังสือจาก
บริษทั ก่อน
o คุณสมบัติการเป็ นตัวแทน / นายหน้ า
1) บรรลุนิตภิ าวะ
2) มีภมู ลิ ําเนาในประเทศไทย
ั / อนไม่สมประกอบ
3) ไม่เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟื
4) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส/ ุดให้จาํ คุกในความผิดเกีย/ วกับทรัพย์ทก/ี ระทําโดยทุจริต เว้นแต่ได้พน้
โทษมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุ ญาต
5) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุ ญาต
o นายหน้ าแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) นายหน้าบุคคลธรรมดา
2) นายหน้านิตบิ ุคคล
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นายหน้ านิ ติบคุ คล การขอรับใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้านิตบิ ุคคล
- ต้องมีสาํ นักงานใหญ่ในประเทศไทย
- การประกอบธุรกิจอยูใ่ นวัตถุประสงค์
- มีพนักงาน / ลูกจ้าง ทีไ/ ด้รบั ใบอนุ ญาตนายหน้าอย่างน้อย 5 คน
ความรู้เพิM มเติ ม
o ใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยสินU สุดเมือ/
ก. ได้รบั แต่งตังU เป็ นกรรมการบริษทั ประกันวินาศภัย
ข. ได้รบั แต่งตังU เป็ นผู้จดั การในบริษทั ประกันวินาศภัย
ค. เป็ นพนักงาน / ลูกจ้างบริษทั ประกันวินาศภัย
o ใบอนุญาตนายหน้ าประกันวิ นาศภัย มีกําหนด อายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีอ/ อกใบอนุญาต
o ต่ ออายุบตั ร ตัวแทน / นายหน้ า จากนายทะเบียน สามารถต่ออายุล่วงหน้ าภายใน 2 เดื อนหรือไม่เกิ นวันทีM บตั ร
หมดอายุ
o ต่ออายุ 1 ปี 2 คราวแล้ว ต้ องต่อแบบ 5 ปี ในคราวต่อๆ ไป (ไม่มใี บอนุ ญาตตลอดชีวติ )
o เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัว โอนให้ผใู้ ดมิได้ (ให้ใครยืมใช้ไม่ได้)
o หากยังไม่ได้รบั ใบอนุญาต ไม่มีสิทธิ ชกั ชวนให้บุคคลทําสัญญากับบริษทั
o ผูใ้ ดจะขอใบอนุ ญาตตัวแทน และใบอนุ ญาตนายหน้ า พร้อมกันไม่ได้ ต้ องถืออย่างใด อย่างหนึM ง
o เป็ นโรคพิ ษสุรา / มีหนีN สินล้นพ้นตัว / ผูเ้ คยต้องโทษจําคุก 1 เดือนในความผิดลหุโทษก็ขอใบอนุญาตได้
o นายยืน เคยเป็ นคนล้มละลาย บัดนีUศาลได้สงเพิ
ั M กถอนคําสังให้
M เป็ นบุคคลล้มละลายแล้ว นายยืน มาสอบความรูไ้ ด้
นายยืนมีสทิ ธิย/นื คําขอรับใบอนุ ญ าตตัว แทนฯเพราะกฎหมายบัญ ญัติว่า ต้ องไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย (ขณะขอ
ใบอนุ ญาต)
o ถูกศาลพิพากษาจําคุกฐานฆ่ าคนตายโดยเจตนา ไม่มีผลกระทบต่ อใบอนุญาตนายหน้ า เพราะไม่ใช่ความผิด
เกีย/ วกับทรัพย์ทก/ี ระทําโดยทุจริต
o นายหน้ าประกันวิ นาศภัยทีMถกู นายทะเบียนสังเพิ
/ กถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย อาจยืน> อุทธรณ์
คําสังเพิ
> กถอนใบอนุ ญ าต ได้ ภายในกําหนด 15 วัน นับ แต่ ว นั ที/ไ ด้ท ราบคําสังต่
/ อ คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้เป็ นทีสE ุด)
บทกําหนดโทษ บริ ษทั ประกัน
ออกเอกสาร/กรมธรรม์/เอกสารแนบท้ายโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ปรับไม่เกิน 300,000 บาท
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท

**บทกําหนดโทษตัวแทน / นายหน้ า
การฝ่ าฝื นกฎหมาย

บทกําหนดโทษ

ผูใ้ ดกระทําการเป็ น ตัวแทน / นายหน้าโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต
ตัวแทน ทําสัญญาประกันภัย
นายหน้า / พนักงานบริษทั ทําสัญญา / รับเบียU โดยไม่ได้รบั หนังสือ
มอบอํานาจจากบริษทั

จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทังU จําทังU ปรับ
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทังU จําทังU ปรับ
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นายหน้าฯ ไม่แสดงใบอนุญาตเมื/อชีชU ่องหรือจัดการให้ทาํ สัญญา
นายหน้า / พนักงานบริษทั
* ไม่แสดงหนังสือมอบอํานาจเมื/อรับเบียU ประกันภัย
* ไม่ออกเอกสารการรับเงินของบริษทั
และ เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่บริษทั / ผูเ้ อาประกันภัย

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
จําคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทังU จําทังU ปรับ

นายหน้ านิ ติบุคคล
1. ไม่มสี าํ นักงาน

ปรับ 10,000 – 50000 บาท

2. ย้ายสํานักงานโดยไม่แจ้งนายทะเบียนภายใน 5 วัน
3. ไม่ลงรายการในสมุดทะเบียน / สมุดบัญชี ภายใน 7 วัน
4. ไม่รว่ มมือในการตรวจสอบ / ให้ถอ้ ยคํา / ส่งรายงาน
5. ขัดขวาง / ไม่อาํ นวยความสะดวกการเข้าตรวจสอบ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 50,000บาท+(ไม่เกินวันละ 2,000บาทตลอดเวลาฝา่ ฝืน)
จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทังU จําทังU ปรับ

# ในกรณีทบ/ี ริษทั ประกันได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ประโยชน์ หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้า
เพื/อส่งมอบแก่ผเู้ อา
ประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์นันU ก็ด ี ให้สนั นิ ษฐาน ไว้ก่อนว่าผูเ้ อาประกันภัยรายนันU ได้ชาํ ระเบียU ประกันภัยแก่
บริษทั แล้ว
# บริษทั ประกันภัย ห้ามจ่ายค่าบําเหน็จหรือค่าตอบแทนใดๆให้กบั คนทีย/ งั ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย

หลักการประกันวินาศภัย
1. หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest)
หมายถึง ส่วนได้เสียทีอ/ าจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีกรรมสิทธิ p สิทธิ ประโยชน์ หรือความรับ
ผิดตามกฎหมายในวัตถุทเ/ี อาประกันภัยในขณะทีท/ ําสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยทีMผเ้ ู อาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินทีMเอาประกันภัย = ไม่ผกู พันคู่สญ
ั ญา
! เหตุผลและความสําคัญของการมีส่วนได้เสียในเหตุทเ/ี อาประกันภัยคือ

1. ช่วยมิให้การประกันภัยเป็ นการพนัน เพราะการทีบ/ ุคคลใดเอาประกันภัยในสิง/ ทีเ/ ขาไม่มคี วามเกีย/ วข้อง เขา
ย่อมไม่ได้รบั ความ
เสียหายเมือ/ สิง/ นันU ถูกทําลายหรือเสียหาย ฉะนันU การทีเ/ ขาได้รบั ค่าสินไหมทดแทนเมือ/ เกิดความเสียหายนันU
ย่อมไม่ถูกต้อง
2. เพื/อป้องกันวัตถุทเ/ี อาประกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายโดยจงใจ
*** เพืMอป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ จากการประกันภัย ***
2. หลักสุจริตต่อกันอย่างยิง/ (Utmost Good Faith) เป็ นหลักทีใ/ ช้บงั คับทังN ผู้เอาประกันภัย และผู้รบั ประกัน โดย หลัก
สุจริ ตใจอย่างยิM ง เกีย/ วกับ
ก. การเปิดเผยข้อความจริง
*** หากฝ่ าฝื น กรมธรรม์ ตกเป็ นโมฆียะ ***
ข. การไม่แถลงข้อความเท็จ
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ค. การปฏิบตั ติ ามข้อรับรอง
** หลักสุจริ ตต่อกันอย่างยิM งตามกฎหมายประกันภัย หมายถึง การกระทําของผูเ้ อาประกันภัย **
** หลักสุจริ ตใจอย่างยิM งเป็ นหลักทีM ใช้บงั คับกับ ผูเ้ อาประกันภัย และ ผูร้ บั ประกันภัย **
3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความจริง (Principle of Indemnity)
หมายถึง หลักการชดใช้ค่าเสียหายตามทีMเสียหายจริ ง โดยจะชดใช้ตามความเสียหายทีเ/ ป็ นจริงเท่านันU ทังU นีUจะต้อง
ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย เพืMอมิ ให้ ผเ้ ู อาประกันภัยมีกาํ ไรจากการประกันภัย
" “การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน” (Claim) หมายถึง การทีผ/ เู้ อาประกันภัยได้เรียกร้องให้ผูร้ บั ประกันภัยชดใช้
ค่าเสียหายให้โดยทีค/ วามเสียหายดังกล่าวต้องเป็ นผลมาจากภัยทีMได้เอาประกันภัยไว้
" หลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ก. กําหนดความเสียหาย ณ สถานทีแ/ ละในเวลาทีเ/ กิดภัยขึนU
ข. ต้องเป็ นค่าเสียหายทีเ/ กิดขึนU จริง
ค. ต้องไม่เกินจํานวนเงินทีเ/ อาประกันภัยไว้
" วิ ธีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ก. จ่ายเป็ นตัวเงิ น
ข. ซ่อมแซม
ค. หาของมาทดแทน คือ วิธกี ารหาสิง/ ทีเ/ ป็ นประเภท ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สนิ ทีเ/ อา
ประกันภัย เช่น การเปลีย/ นไฟท้ายรถทีถ/ ูกชนแตก
ง. ทําให้ กลับสู่สภาพเดิ ม เช่น โรงงานถูกไฟไหม้หรือระเบิดเสียหายทังU หมด ผูร้ บั ประกันภัยจะก่อสร้างโรงงาน
นันU ขึนU ใหม่ เพื/อให้โรงงานนันU สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม
ความรู้เพิM มเติ ม
" สิ นไหมกรุณา” (Ex-Gratia payment) หมายถึง จํานวนเงินทีผ/ ูร้ บั ประกันภัยจ่ายให้แก่ผเู้ รียกร้องค่าเสียหาย
แม้ว่าจะมีความเห็นว่าไม่ตอ้ งรับผิดตามเงือ/ นไขกรมธรรม์ประกันภัย
เช่น หากวินาศภัยทีเ/ กิดขึนU ไม่อยู่ในความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ซึง/ ผูร้ บั ประกันภัยอาจจําเป็ นต้องตกลง
จ่ายเงินไปจํานวนหนึ/งเพืMอเป็ นการปิ ดการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน วิ ธีนีNเรียกว่า Ex-Gratia payment
4. หลักการรับช่วงสิทธิ p (Subrogation) **** เป็ นหน้ าทีMของผูร้ บั ประกันภัย ****
หมายถึง หลักการให้สทิ ธิแก่ผรู้ บั ประกันภัยไปเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผูท้ าํ ละเมิด (เกิ ดขึNนจากการกระทําของ
มนุษย์เท่ านันN )
เช่น ความเสียหายทีเ/ กิดขึนU จากการกระทําของมนุ ษย์, ผูก้ ่อให้เกิดวินาศภัยต้องมิใช่ผเู้ อาประกันหรือผูร้ บั ประโยชน์
**** สัญญาประกันภัยทีผ/ ูร้ บั ประกันภัยจะรับช่วงสิ ทธิ† ไม่ได้ คือ ประกันชีวิต ****
5. หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(หลักการเฉลีย/ ) (Contribution)
ก. มีผรู้ บั ประกันภัยตังU แต่ 2 รายขึนU ไป
ข. ให้ความคุม้ ครองภัยชนิดเดียวกัน
ค. มีวตั ถุทเ/ี อาประกันภัยเดียวกัน
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6. หลักสาเหตุใกล้ชดิ (Proximate Cause)
หมายถึง ต้นเหตุทีMทาํ ให้เกิ ดความเสียหายโดยตรง หรือเป็ นเหตุต่อเนืM องโดยไม่ขาดตอนทีท/ ําให้เกิดความ
เสียหาย
o ความเสีMยงภัย (Risk)
โอกาสทีMจะเกิ ดเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึM งทีMไม่แน่ นอน ขึNนในอนาคตและจะนํามาซึMงความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ เช่น โอกาสทีโ/ รงงานจะถูกไฟไหม้, โอกาสทีจ/ ะถูกฟ้าผ่า
มิ ใช่ - เป็ นภัยทีMจะเกิ ดขึNนอย่างแน่ นอน
" ประเภทความเสีMยงภัย
1. การเสีMยงภัยทีMแท้จริ ง (Pure Risk) คือ โอกาสทีจ/ ะเกิดความเสียหายถ้ามีภยั เกิดขึนU เช่น อัคคีภยั ฟ้าผ่า นํUา
ท่วม
2. ความเสีย/ งภัยจําเพาะ (Particular Risk) คือ ความเสีย/ งภัยทีม/ ผี ลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายจําเพาะ
เจาะจงต่อบุคคลหนึ/งบุคคลใด หรือ กลุ่มหนึ/งกลุ่มใดโดยเฉพาะเท่านันU
3. ความเสีย/ งภัยคงที/ (Static Risk) คือ ความเสีย/ งภัยจากสาเหตุอ/นื ๆ ทีไ/ ม่ขนUึ อยูก่ บั การเปลีย/ นแปลงในทาง
เศรษฐกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ
4. ความเสีย/ งภัยทีเ/ อาประกันภัย (Insurable Risk) คือ ความเสีย/ งภัยทีม/ ลี กั ษณะเป็ นความเสีย/ งภัยแท้จริง และ
เป็ นความเสีย/ งทีม/ ผี ลกระทบเฉพาะบุคคล
o ภัย (Peril)
สาเหตุทีMทาํ ให้เกิ ดความเสียหาย
" สาเหตุความเสียหายจากธรรมชาติ (Natural Perils) เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
" สาเหตุความเสียหายจากบุคคล (Human Perils) เช่น การลอบวางเพลิง
" สาเหตุความเสียหายจากเศรษฐกิ จ (Economic Perils) เช่น สภาพเงินเฟ้อ
o สภาวะภัย (Hazard)
สภาพหรือเงืMอนไขทีMทาํ ให้ ภาวการณ์ ทีMช่วยส่งเสริ มให้เกิ ดภัยมากขึNน หรือลดน้ อยลง
" สภาวะภัยทางด้านกายภาพ (Physical Hazard) สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทีเ/ กิดจาก
สภาพแวดล้อมหรือเกิดจากตัววัตถุทเ/ี อาประกันภัยเอง เช่น บ้านไม้ ครึง/ ตึกครึง/ ไม้ อยูใ่ นชุมชนแออัด
" สภาวะภัยทางด้านศีลธรรม/คุณธรรม (Moral Hazard) สภาพส่งเสริมให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียโดย
เจตนาทุจริตของผูเ้ อาประกันภัย เช่น การวางเพลิง
การกระทําโดย “ทุจริ ต” หมายถึง
ก. การกระทําโดยมิ ชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเอง หรือ
ข. การรู้เห็นเป็ นใจให้ ผอ้ ู ืMนกระทําโดยมิ ชอบด้วยกฎหมายต่อตนเอง
เช่น
การเผาทรัพย์สนิ เอาประกันภัย (ลอบวางเพลิงจากผูเ้ อาประกันภัย)
ผล :
ทําให้ผรู้ บั ประโยชน์เสียสิทธิ pในการรับประโยชน์
" สภาวะภัยทางจริ ยธรรม/อุปนิ สยั (Morale Hazard) เป็ นการกระทําทีเ/ กิดจากความประมาทเลินเล่อ ไม่เจตนา
ขาดความระมัดระวังในการป้องกันภัยตามสมควร เช่น เผลอสูบบุหรีบ/ นเตียงนอน ไม่ดบั ธูปก่อนนอน เป็ นต้น
จัดทําโดย : บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด /// www.srikrungbroker.co.th /// 02-8673888

หน้า 12

ข้อแตกต่าง ระหว่างสภาวะภัยทางคุณธรรมกับสภาวะภัยทางอุปนิสยั คือ
! สภาวะภัยทางคุณธรรม = การกระทําทีMตงั N ใจหรือเจตนา
! สภาวะภัยทางอุปนิ สยั
= การกระทําทีMเกิ ดจากความประมาทเลิ นเล่อไม่เจตนา
ตัวอย่าง

นายอํานาจถูกฟ้าผ่า ในขณะกําลังเดินอยูก่ ลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยทีไ/ ด้ใส่สร้อยคอทองคําหนัก 2 บาท
ออกไปด้วย
ความเสีMยงภัย (Risk)
คือ โอกาสทีจ/ ะถูกฟ้าผ่า
ภัย (Peril)
คือ ฟ้าผ่า
สภาวะภัย (Hazard)
คือ ใส่สร้อยคอทองคํา เดินกลางทุ่งขณะฝนตก

ตัวอย่าง

น.ส. สมศรี ปลูกบ้านซึง/ สร้างด้วยไม้อยูใ่ นชุมชนซอยราชวิถี 6 และได้เกิดเพลิงไหม้
สภาวะภัย (Hazard)
คือ ตังU อยูใ่ นชุมชนซอยราชวิถี 6
ภัย (Peril)
คือ เพลิงไหม้
ความเสีMยงภัย (Risk)
คือ โอกาสเกิดเพลิงไหม้

o การจัดการความเสีMยงภัย
1) กลุ่มวิ ธีการด้านการควบคุมความเสีMยงภัย
! การหลีกเลีMยงความเสีMยงภัย เป็ นวิธกี ารขจัดโอกาสทีอ/ าจจะเกิดความเสียหายจากสาเหตุบางอย่างให้หมด
สินU ไป
! การป้ องกันการเกิ ดความเสียหาย เป็ นวิธกี ารป้องกันเพื/อไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยพยายามลดโอกาส
ความน่ าจะเป็ นหรือจํานวนครังU ทีอ/ าจจะเกิดความเสียหายให้น้อยลง เช่น การติดป้ายห้ามสูบบุหรี/
! การบรรเทาความเสียหาย เป็ นการลดระดับความรุนแรงของความเสียหายทีอ/ าจจะเกิดขึนU เช่น การ
ดับเพลิงเวลาไฟไหม้
! การแยกภัย เป็ นวิธกี ารพยายามลดความเสีย/ ง โดยการแบ่งหน่ วยความเสีย/ ง เช่น การตังU โรงงานและโกดังไว้
คนละที/ การกระจายจํานวนพนักงานขายทีม/ ผี ลงานดีเด่นไปทัศนศึกษา โดยเดินทาง 2-3 เทีย/ วบิน
! การทําสําเนา
2) กลุ่มวิ ธีการด้านการจัดการทางการเงิ นสําหรับความเสีMยงภัย
! การเก็บการเสีMยงภัยไว้เอง (Retention of Risk) ประกันภัยถือเป็ น “Self-Insurance”
! การโอนความเสีMยงภัย (Transfer of Risk) ประกอบด้วย 2 รูปแบบ
$ โอนในรูปแบบการทําประกันภัย
$ โอนไปให้บุคคลอื/นทีไ/ ม่ได้เป็ นบริษทั ประกันภัย
! Combination Techniques คือ การโอนภาระความเสีย/ งในรูปแบบประกันภัย และ การรับความเสีย/ งภัยไว้
เองบางส่วน
o ประกันภัย เทียบกับ การพนัน
! เหมือนกัน : ต่างก็ขนUึ อยู่กบั เหตุการณ์อนั ไม่แน่ นอนในอนาคต
! ต่างกัน
: ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียการพนันไม่ตอ้ งมีส่วนได้เสีย
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การประกันภัยต่างกับการพนัน
การพนัน

ประกันภัย

จ่ายเงินเป็ นกําไรเมื/อชนะตามจํานวนทีต/ กลง
จ่ายผูใ้ ดก็ได้
ไม่ทราบล่วงหน้าว่าฝา่ ยใดจะชนะ โดยผูแ้ พ้จะสูญเสียเงิน

จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายทีแ/ ท้จริง
จ่ายให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียในเวลาเกิดวินาศภัยเท่านันU
หากเกิดวินาศภัยขึนU ผูร้ บั ประกันภัยเป็ นผูจ้ ่ายค่าสินไหมทดแทน

o วิ ธีการเขียนระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันวิ นาศภัยมี 2 ลักษณะ คือ
1. ความคุ้มครองแบบระบุภยั (Named Perils) : การเขียนระบุภยั ทีใ/ ห้ความคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ เช่น
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั , กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม
2. ความคุ้มครองแบบสรรพภัย (All Risks) : การเขียนระบุภยั ทีไ/ ม่ให้ความคุม้ ครองไว้แจ้งชัดในกรมธรรม์ เช่น
กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบตั งิ านตามสัญญา, กรมธรรม์ประกันความเสีย/ งภัยทุกชนิด(IAR)
ความรู้ทวไปเกี
ัM
Mยวกับการประกันภัย
o การเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่า (Over Insurance) หมายถึง การทีผ/ เู้ อาประกันภัยกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงกว่ามูลค่าทีMแท้ จริ งของทรัพย์สิน
เช่น บ้านราคา 500,000 บาท แต่เอาประกันอัคคีภยั ไว้จาํ นวนเงิน 750,000 บาท
o การเอาประกันภัยทีMตาํM กว่ามูลค่าทีMแท้จริ ง (Under Insurance) หมายถึง การประกันภัยซึง/ มีจาํ นวนเงินเอา
ประกันภัยน้ อยกว่ามูลค่าทีMแท้จริ งของทรัพย์สินนันN และจะมีผล
1. สัญญาประกันภัยยังคงสมบูรณ์
2. ผูเ้ อาประกันภัยต้องมีส่วนประกันภัยตนเอง
3. ต้องมีการเฉลีย/ ความเสียหาย
o “ความรับผิดส่วนแรก” (Deductible/Excess) คือ จํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกทีMผ้เู อาประกันภัยต้ อง
รับผิดชอบเอง
วัตถุประสงค์ เพือE ทีจE ะให้ผเู้ อาประกันภัยมีความระมัดระวังมากขึนS
o อนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาประกันภัย คือ ผูพ้ จิ ารณาชีขU าดข้อพิพาทระหว่างผูเ้ อาประกันภัย และ/หรือ ผูเ้ สียหาย
กับผูร้ บั ประกันภัย
o การประกันภัยร่วม (Co-Insurance) หมายถึง การทีผ/ รู้ บั ประกันภัยหลายราย ตกลงร่วมกันรับประกันภัยราย
เดียวกันตามอัตราส่วนทีต/ กลงกันไว้
o ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (Schedule) หมายถึง ส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยทีส/ รุปรายละเอียดทังU หมดในการ
ประกันภัย
o ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย (Endorsement) หมายถึงข้อความทีเ/ ขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพิม/ เติม เพิม/ /ลด
เปลีย/ นแปลง แก้ไข ข้อความเดิมในกรมธรรม์
o จํานวนเงิ นเอาประกันภัย (Sum Insured) หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดทีผ/ ูร้ บั ประกันภัยจะต้องรับผิด หรือจํานวนเงิน
สูงสุดทีผ/ เู้ อาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องได้
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o การประกันภัยต่อ (Reinsurance) หมายถึง การทีผ/ ูร้ บั ประกันภัยแบ่งภาระด้านความเสีย/ งภัยไปให้แก่ผรู้ บั
ประกันภัยอื/นอีกทอดหนึ/ง ซึง/ เรียกว่า บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยต่อ (Reinsurer)
" สัญญาทีM เก่าทีM สุด ปรากฏเป็ นหลักฐานทีม/ ลี กั ษณะเป็ นการประกันภัยต่อ จัดทําทีเ/ มืองเจนัว ประเทศอิตาลี ในปี
ค.ศ.1370 (ศตวรรษที/ 14)
" ประเภทของการประกันภัยต่อ
! การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ นวิธกี ารทีเ/ ก่าแก่ทส/ี ุด บริษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
สามารถทีจ/ ะเสนอขอเอาประกันภัยเป็ นราย บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยมีสทิ ธิ pจะรับ / ปฏิเสธ การรับประกันภัยต่อ
ได้ตามความเห็นและนโยบายของตน และจะรับประกันภัยต่อในวงเงินเท่าไหร่กไ็ ด้
! การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นข้อตกลงเป็ นทางการและมีผลผูกพันทางกฎหมายที/
ผูร้ บั ประกันภัยต่อตกลงจะรับทุกรายทีม/ กี ารจัดสรรเข้าไป ซึง/ อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของสัญญาโดยอัตโนมัติ

ประเภทของการประวินาศภัย
o ประกันวิ นาศภัยในประเทศไทยแบ่งเป็ น 4 ประเภท
1. ประกันภัยรถยนต์
2. ประกันอัคคีภยั
3. ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
o ค่าบําเหน็ จ
! รถยนต์ (สมัครใจ ประเภท 1-5)
ไม่เกินร้อยละ 18
(พรบ. มีค่าดําเนินการไม่เกินร้อยละ 12)
! อัคคีภยั
ไม่เกินร้อยละ 23
! มารีน (ทะเล) / ขนส่ง
ไม่เกินร้อยละ 13
! เบ็ดเตล็ด
ไม่เกินร้อยละ 18
หมายเหตุ - อะไรก็ตามทีไ/ ม่ใช่ ประกันอัคคีภยั , รถยนต์ (พรบ./ภาคสมัครใจ), มารีน / ขนส่ง คือประกันเบ็ดเตล็ดทังU หมด
1. การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
1.1 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
-

กฎหมายบังคับ
เบียU ประกันภัยเท่ากันทุกบริษทั

- ความคุม้ ครอง เท่ากันทุกบริษทั
- เบียU ประกันภัยเป็ นแบบคงที/ (Fixed Rate)

พระราชบัญญัติค้มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิM มเติ ม พ.ศ.2551
บังคับใช้ตงั N แต่ เมษายน 2536
แก้ไขเพิM มเติ ม
1 เมษายน 2559

กรมธรรม์ พรบ. ให้ความคุม้ ครอง
“ผูป้ ระสบภัยจากรถทุกคน”
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ความหมายของคําว่า “ผู้ประสบภัย”
ผูซ้ งึ E ได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย เนือE งจากรถทีใE ช้ หรืออยูใ่ นทาง หรือเนือE งจากสิงE ทีบE รรทุก หรือติดตังS ในรถนันS
o วัตถุประสงค์
" เพื/อให้ผปู้ ระสบภัยจากรถได้รบั การชดใช้ค่าเสียหายอย่างทันท่วงทีและแน่ นอน
" เพื/อเป็ นหลักประกันว่าสถานพยาบาลจะได้รบั ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากรถอย่างแน่ นอน
" เพื/อเป็ นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มสี ่วนร่วมในการแบ่งเบาความเสียหายอันเกิดจากรถ (มิใช่เพือE ลดจํานวน
อุบตั เิ หตุ)
o “รถ” ในความหมาย
" รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
" รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
" รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
o รถไฟ ไม่สามารถทําประกันภัยตามพ.ร.บ. ดังนันU ผู้ประสบภัยเนื/องจากรถไฟตกรางจึงไม่ได้รบั ความคุ้มครองตาม
พ.ร.บ.
o รถทีMได้รบั การยกเว้น ไม่ต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.
" รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสําหรับผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์
" รถของสํานักพระราชวังทีจ/ ดทะเบียนและมีเครือ/ งหมายตามระเบียบทีพ/ ระราชวังกําหนด
" รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่วนท้องถิน/ ทีเ/ รียกชื/ออย่างอื/น และรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
ยกเว้น
- รถยนต์ของรัฐวิ สาหกิ จ ต้ องจัดให้ มี พ.ร.บ. เช่น องค์การโทรศัพท์การทางพิเศษ, การบินไทย, การไฟฟ้า
- รถยนต์ใหม่ป้ายแดง รถอีแต๋น ต้องทําประกันภัย พ.ร.บ.เพราะเป็ นรถยนต์ตามกฎหมาย
" รถอื/นตามทีก/ ําหนดในกฎกระทรวง
o ผูม้ ีหน้ าทีMต้องจัดให้ รถมีประกันภัย พ.ร.บ.
" เจ้าของผูม้ กี รรมสิทธิ p
" ผูค้ รอบครองตามสัญญาเช่าซือU
" ผูน้ ํารถทีจ/ ดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวแต่
/
ไม่ได้กําหนดระยะเวลาขันS ตําE ใน
การเอาประกันภัย
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o วงเงิ นความรับผิด (เท่ากันทุกบริ ษทั )
ก. ต่อคน

ข. ต่อครังN

1. รถไม่เกิ น 7 ทีMนังM เช่น รถจักรยานยนต์, รถเก๋ง,รถกระบะ, รถบรรทุก
2. รถเกิ น 7 ทีMนังM เช่น รถตู,้ รถโดยสาร, รถทัวร์

ไม่เกิ น 5 ล้านบาท / ครังN
ไม่เกิ น 10 ล้านบาท / ครังN

o ค่าเสียหายเบือN งต้ น

กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ

อยู่ภายใต้ความดูแลของ คปภ. วัตถุประสงค์เพืMอเป็ นทุน
สําหรับจ่ายค่าเสียหายเบือN งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัย

เรียกได้ไม่เกินค่าเสียหายเบืWองต้น

ต้องเรียกร้องภายใน 180 วัน
นับจากวันที7เกิดความเสียหาย
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o ข้อยกเว้น การประกันภัยไม่ค้มุ ครองความรับผิดอันเกิ ดจาก
# สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศตั รู การสูร้ บ หรือการปฏิบตั ิ
# การทีม/ ลี กั ษณะเป็ นการทําสงคราม(จะได้ประกาศสงครามหรือไม่กต็ าม)
# สงครามกลางเมือง กบฏ การปฏิวตั ิ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอํานาจการปกครองโดยกําลังทหารหรือโดย
ประการอื/น
# วัตถุอาวุธปรมาณู
# การแตกตัวของประจุ การแผ่รงั สี การกระทบกัมมันตภาพรังสีจากเชือU เพลิงปรมาณู...
# ความเสียหายทีเ/ กิดจากการถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
# การใช้นอกประเทศไทย
# การใช้ในทางทีผ/ ดิ กฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด...
# การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
o หลักการชดใช้ของกรมธรรม์ พ.ร.บ.
" กรณี รถมี พรบ. ทังN 2 คันชนกัน (ฝ่ ายหนึM งถูก ฝ่ ายหนึM งผิด)
1) ผูป้ ระสบภัย
$ ผูข้ บั ขี/
(ฝ่ ายถูก)
เบิกค่าสิ นไหมทดแทนได้ เต็มวงเงิน
$ ผูโ้ ดยสาร (ทังN 2 ฝ่ าย)
จากประกันภัย พ.ร.บ. ฝ่ ายผิด
$ คนนอกรถ
2) ผูข้ บั ขี/ (ฝ่ ายผิด / ฝ่ ายประมาท)
: เบิ กได้เฉพาะค่าเสียหายเบือN งต้นจาก พ.ร.บ. ตนเอง
" กรณี รถ 2 คัน ชนกัน (ยังไม่รู้ ฝ่ ายใดผิด – ฝ่ ายใดถูก)
! ต่างฝ่ ายต่างสํารองจ่าย
- ผูข้ บั ขี/ (ทังN 2 ฝ่ าย)
: สํารองไม่เกิ นค่าเสียหายเบือN งต้น
- ผูโ้ ดยสาร (ทังN 2 ฝ่ าย)
: สํารองได้เต็มวงเงิ น
- คนนอกรถ
: ร่วมกันเฉลีMยจ่ายฝ่ ายละครึMงของความคุ้มครอง
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! เมือ/ ทราบผลการพิสจู น์ ฝา่ ยถูกสามารถเรียกคืนจากฝา่ ยผิดเท่าทีจ/ า่ ยจริง
! ให้ฝา่ ยผิดจ่ายคืนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีฝ/ า่ ยถูกขอเรียกคืน
" ฝา่ ยถูกมีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝ่ ายผิดไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.
$ ผูข้ บั ขี/ / ผูโ้ ดยสาร (ฝ่ ายถูก)
: เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายเบือN งต้ น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านันN
$ ให้ประกันภัยฝา่ ยถูกเรียกคืนจากคนขับฝา่ ยผิดได้เท่าทีจ/ า่ ยไปจริง
$ คนเดินเท้า / ผูโ้ ดยสารในรถ (ฝ่ ายผิด)
: เรียกจากกองทุนทดแทน
" ฝ่ ายถูกไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. / ฝา่ ยผิดมีประกันภัย พ.ร.บ.
! ประกันภัย ฝ่ ายผิด ต้องชดใช้
$ ผูโ้ ดยสารทังU 2 ฝา่ ย
เบิกค่าสิ นไหมทดแทน เต็มวงเงิน
$ ผูข้ บั ขีฝ/ า่ ยถูก
! ผูข้ บั ขี/ (ฝ่ ายผิด)
: ไม่เกิ นค่าเสียหายเบือN งต้น
" กรณี หาผู้รบั ผิดไม่ได้ (รถมีประกันภัยถูกรถคันอืMนชนแล้วหนี )
! ผูข้ บั ขี/ / ผูโ้ ดยสาร
: เรียกได้เฉพาะค่าเสียหายเบือN งต้น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านันN
! คนเดินเท้า
: เรียกจากกองทุนทดแทนไม่เกิ นค่าเสียหายเบือN งต้ น
" ผิดทังN คู่ (ประมาทร่วม) จ่ายทังN คู่
! ผูข้ บั ขี/ (ทังU 2 ฝา่ ย)
: ไม่เกิ นกว่าความเสียหายเบือN งต้น (จากประกันภัยของตัวเอง)
! ผูโ้ ดยสาร / คนเดินเท้า
: สามารถได้รบั ชดใช้ทงั N 2 กรมธรรม์
o บทกําหนดลงโทษ เกีMยวกับกรมธรรม์ พ.ร.บ.
$ ไม่มีกรมธรรม์ พ.ร.บ.
ปรับไม่เกิ น 10,000.- บาท
$ บริ ษัทประกันภัยปฏิ เสธไม่ยอมรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. มีความผิ ดต้ องระวางโทษปรับตังN แต่ 50,000
บาท ถึง 250,000 บาท
$ ปลอมแปลงเอกสาร พ.ร.บ.
จําคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 10,000 – 100,000 บาท
$ ทุจริต/แสดงหลักฐานเท็จเพื/อขอรับค่าเสียหายเบือU งต้น จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทังU
จําทังU ปรับ
1.2 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- ขึนU อยูก่ บั ความสมัครใจ
- เบีย
U ประกันภัยแตกต่างกันแต่ละบริษทั

- สามารถเลือกความคุม้ ครองตามความต้องการ
- เบียU ประกันภัยเป็ นแบบพิสยั (Range Rate)
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คําว่า " บุคคลภายนอก " หมายความถึง :
1. กรณี ความเสียหายต่ อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย หมายถึง บุคคลทีไ/ ม่มสี ่วนเกีย/ วข้องกับผูข้ บั ขีต/ ลอดจนลูกจ้างใน
ทางการทีจ/ า้ ง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผูข้ บั ขีน/ นั U
2. กรณี ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หมายถึง บุคคลทีไ/ ม่มสี ่วนเกีย/ วข้องกับผูเ้ อาประกันภัยและผูข้ บั ขี/ ตลอดจนคู่สมรส
บิดา มารดา บุตรของผูเ้ อาประกันภัยและผูข้ บั ขีน/ นั U รวมถึงทรัพย์สนิ ทีบ/ ุคคลดังกล่าวเป็ นผูเ้ ก็บรักษา ควบคุม หรือ
ครอบครอง
o ส่วนลดเบียN ประกันภัย
1) ระบุผข้ ู บั ขีM เกณฑ์ในการระบุอายุผข้ ู บั ขีM มีดงั นีU
1.1 18 – 24 ปี
(ส่วนลด 5%)
1.2 25 – 35 ปี
(ส่วนลด 10%)
1.3 36 – 50 ปี
(ส่วนลด 15%)
1.4 มากกว่า 50 ปี
(ส่วนลด 20%)
! โดย 1 กรมธรรม์ สามารถระบุผขู้ บั ขี/ 1 คน หรือ 2 คน ก็ได้
! กรณี ระบุอายุผข้ ู บั ขีM 2 คน ใช้เกณฑ์อายุทีMมีความเสีMยงสูงกว่าในการคํานวณส่วนลด
! ผูข้ บั ขีท/ ม/ี ไิ ด้ถูกระบุช/อื ไว้ในกรมธรรม์ แล้วขับรถทําให้เกิดความเสียหาย ผูเ้ อาประกันจะต้องจ่ายค่าส่วนร่วม
ดังนีU
$ 2,000 บาทแรก สําหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
$ 6,000 บาทแรก สําหรับความรับผิดต่อรถผู้เอาประกัน
2) ความเสียหายส่วนแรก
หมายถึง จํานวนเงินส่วนแรกทีผ/ เู้ อาประกันภัย ต้องจ่ายให้กบั บริษทั ประกันภัยในแต่ละครังU เพื/อร่วมชดใช้ความ
เสียหาย ทีเ/ กิดขึนU ในกรณีทผ/ี เู้ อาประกันภัยเป็ นฝา่ ยผิด หรือไม่มคี ่กู รณี หรือกระทําผิดสัญญาทีร/ ะบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
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2.1 ความเสียหายส่วนแรกกรณี กาํ หนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
- 1,000 บาทแรก ของความเสียหายของรถยนต์คนั เอาประกันภัยอันมิได้เกิดจากการชนหรือควํ/า หรือกรณี
ทีเ/ กิดจากการชนแต่ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษทั ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝา่ ยได้
2.2 ความเสียหายส่วนแรกกรณี ผิดสัญญา
ก. กรณีใช้รถผิดประเภท เช่น นํ ารถส่วนบุคคล ไปใช้รบั จ้าง
- 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ในกรณีทใ/ี ช้รถยนต์ในเวลาเกิด
อุบตั เิ หตุนอกเหนือจากทีไ/ ด้ระบุไว้ในตาราง
ข. กรมธรรม์ระบุช/อื แต่บุคคลอื/น ทีไ/ ม่มชี /อื ในระบุเอารถไปขับขี/ (อ้างอิ งข้อมูลเงืMอนไขการระบุผข้ ู บั ขีM)
2.3 ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ เพืMอผูเ้ อาประกันภัยจะได้ส่วนลดเบียN ประกันภัย มีด้วยกัน 2
ประเภท ดังนีN
ก. ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บุคคลภายนอก
ข. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ของผูเ้ อาประกัน

3) ส่วนลดประวัติดี
• ขันU ที/ 1 : 20% ของเบียU ประกันภัยในปีต่ออายุสําหรับรถยนต์คนั ทีไ/ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ใน
การประกันภัยปีแรก
• ขันU ที/ 2 : 30% ของเบียU ประกันภัยในปีต่ออายุสําหรับรถยนต์คนั ทีไ/ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ใน
การประกันภัย 2 ปีตดิ ต่อกัน
• ขันU ที/ 3 : 40% ของเบียU ประกันภัยในปีต่ออายุสําหรับรถยนต์คนั ทีไ/ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ใน
การประกันภัย 3 ปีตดิ ต่อกัน
• ขันU ที/ 4 : 50% ของเบียU ประกันภัยในปีต่ออายุสําหรับรถยนต์คนั ทีไ/ ม่มกี ารเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษทั ใน
การประกันภัย 4 ปีตดิ ต่อกันหรือกว่านันU
หมายเหตุ
o การเพิM มเบียN ประกันภัยประวัติไม่ดี : กรณีรถยนต์คนั เอาประกันภัยเป็ นฝ่ายประมาท หรือ ไม่สามารถแจ้งให้บริษทั
ทราบถึงคู่กรณีอกี ฝา่ ยหนึ/งได้ อย่างน้อยตังN แต่ 2 ครังN ขึNนไปรวมกันมีจาํ นวนเงิ นเกิ น 200% ของเบียN ประกันภัย
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4) ส่วนลดหมู่ 10%
• ชื/อผูเ้ อาประกันภัยต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
• ทําประกันทีเ/ ดียวกัน
• รถ 3 คันขึนU ไป
* ข้อยกเว้นการใช้รถนอกอาณาเขตไทย สามารถขยายความคุ้มครอง โดยคิ ดเบียN เพิMมเดือนละ 5% ของเบียN เต็มปี แต่รวมกันไม่เกิ น 20% ของ
เบียN เต็มปี *

2) การประกันอัคคีภยั และประกันภัยความเสีMยงภัยทรัพย์สิน
2.1 ประกันอัคคีภยั (เริM มคุ้มครองเวลา 16.00 น. - สิN นสุด 16.00 น.) แบ่งเป็ น
• ประกันอัคคีภยั มาตรฐาน (สําหรับสถานประกอบธุรกิ จ) ** สามารถซืNอความคุ้มครองสูงสุด 3 ปี **
ให้ความคุม้ ครองสิง/ ปลูกสร้างทีใ/ ช้ประกอบกิจการต่างๆ, ทรัพย์สนิ ภายในสิง/ ปลูกสร้าง, สต๊อกสินค้า,
เครือ/ งจักรทีใ/ ช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารสําหรับความเสียหายจาก
ความคุ้มครอง (พืNนฐาน)
- ไฟไหม้
- ฟ้าผ่า
- ภัยระเบิด (จากแก๊สหุงต้ม เพื/อใช้อยูอ่ าศัย)
• ประกันอัคคีภยั สําหรับทีMอยู่อาศัย ** สามารถซืNอความคุ้มครองสูงสุด 30 ปี **
ให้ความคุ้มครองสิง/ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ/งใช้เป็ นที/อยู่อาศัย และทรัพย์สนิ ภายในสิง/ ปลูกสร้างนันU
และทรัพย์สนิ อื/นๆ เพื/อการอยูอ่ าศัยของผูเ้ อาประกันภัยสําหรับความเสียหายทีเ/ กิดจาก
ความคุ้มครอง (พืNนฐาน)
- ไฟไหม้ (รวมถึงไฟไหม้ป่า)
- ฟ้าผ่า
- ภัยระเบิด
- ภัยจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย
- อากาศยานหรือวัตถุทต/ี กจากอากาศยาน
- ภัยเนื/องจากนํUา (ไม่รวมนํUาท่วม)
นอกจากนีN สามารถซืNอความคุ้มครองเพิM มเติ มได้

** โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง หากเอาประกันภัยควรซือU ความคุม้ ครองภัยระอุ **
o วิ ธีการกําหนดจํานวนเงิ นเอาประกันภัย
1. Actual Cash Value
=
ตามราคาทีส/ ร้างใหม่ หักด้วยค่าเสื/อมราคา
2. Replacement Value
=
มูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สนิ (ไม่หกั ค่าเสื/อมราคา)
3. Agreed Value
=
มูลค่าทีย/ อมรับกัน เช่น วัตถุโบราณ / ศิลปวัตถุ
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o การประกันอัคคีภยั แบบกระแสรายวัน (Declaration Value Basis)
การทําประกันภัยสําหรับสต๊อกสิ นค้าทีม/ คี วามเคลื/อนไหวตลอดเวลา กําหนดจากมูลค่าสูงสุดของสต๊อกทีMคาด
การณ์ ไว้ในปี นันN เก็บเบียN ประกันภัยล่วงหน้ า 75% สิN นปี คํานวณเบียN ประกันภัยจริ งหากเก็บไว้เกิ นต้องคืนแต่
จะคืนไม่เกิ น 50% ของเบียN ประกันภัยทีMเก็บล่วงหน้ า

ตัวอย่าง
การทําประกันอัคคีภยั แบบกระแสรายวัน (อัตราเบียU = 0.25%) มูลค่าสินค้าสูงสุดต่อเดือน = 10,000,000 บาท
1. วิธกี ารคํานวณเก็บเบีSย

10,000,000 x 75% = 7,500,000 บาท (ทุนประกันภัย)
เบียN ประกันทีM เก็บล่วงหน้ า 7,500,000 x 0.25%
= 18,750 บาท
2. สรุปสต็อกสิSนปี = 72,000,000 บาท (ต่อเดือน = 6,000,000 บาท)
เบียN ประกันภัยทีMแท้จริ ง 6,000,000 x 0.25%
= 15,000 บาท
** บริษทั ประกันจะคืนเบียU ให้ลกู ค้า 3,750 บาท (คืนไม่เกิน 50% ของทีเ/ ก็บล่วงหน้า) **
o ทรัพย์สินซึMงจัดเป็ นข้อยกเว้นของความคุ้มครองประกันอัคคีภยั
$ สินค้าทีอ/ ยูใ่ นการดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
$ เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
$ โบราณวัตถุหรือวัตถุสาํ หรับความเสียหายรวมส่วนทีเ/ กินกว่า 10,000 บาท
$ ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน แบบพิมพ์...
$ หลักประกันหนีUสนิ หลักทรัพย์ เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี
หรือสมุดหนังสือเกีย/ วกับธุรกิจใด
$ ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือเครือ/ งใช้ไฟฟ้าอื/นๆซึง/ ได้รบั ความ
เสียหายเนื/องจากหรือเพราะการเดินเครือ/ งเกินกําลัง หรือได้รบั กระแสไฟฟ้าเกินกําลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร
เนื/องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครือ/ งทีเ/ กิดการเสียหายในกรณีดงั กล่าว
$ วัตถุระเบิด
o ปัจจัยในการคํานวณเบียN ประกันอัคคีภยั
" ลําดับของสิง/ ปลูกสร้างแบ่งออกเป็ น 3 ลําดับ คือ
ก. ชันU หนึ/ง คือ คอนกรีตล้วน (คอนกรีตมากกว่า 80%)
ข. ชันU สอง คือ ครึง/ ตึก – ครึง/ ไม้ (คอนกรีต 50-80%)
ค. ชันU สาม คือ สิง/ ปลูกสร้างไม้ลว้ น
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" อาคารทีม/ คี วามสูงเกิน 7 ชันU จะถูกคิดเบียU ประกันภัยเพิม/ สําหรับความสูงของอาคาร
" อัตราส่วนลดอุปกรณ์ดบั เพลิงกําหนดไว้ ตํ/าสุด 7.5% / สูงสุด 50%
** อุปกรณ์ดบั เพลิงทีจE ะได้ส่วนลดมากทีสE ุด คือ เครือE งพรมนํSาดับเพลิงแบบอัตโนมัติ **
" ประกันอัคคีภยั เบียU ประกันภัยขันU ตํ/าต่อกรมธรรม์ สุทธิ 600 บาท
" ประกันอัคคีภยั ระยะยาว อัตราเบียU ประกันภัย
1 ปี = 100%
2 ปี = 175%
3 ปี = 250%
5 ปี = 349%
ความรู้เพิM มเติ ม
1. เขตการรับประกันอัคคีภยั คือ พืนU ทีบ/ ริเวณหรืออาคารทีน/ ายทะเบียน
2. ห้ามมิให้บริษทั ประกันภัยรับประกันอัคคีภยั รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื/อวินาศภัยอันเดียวกันภายในเขตทีน/ าย
ทะเบียนกําหนด โดยมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า 10% ของเงินกองทุน เพื/อความมันคงของบริ
/
ษทั ประกันภัย
3. เขตอันตราย มี 2 ชันU คือ ชันU ก และ ชันU ข
4. การเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ภายใน 30 วัน นับตังU แต่วนั ที/
เกิดความเสียหาย
5. สัญญาประกันภัยสิN นสุดความคุ้มครอง
# ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาํ ระเบีNยประกันภัยเมืMอพ้นกําหนด 60 วัน นับแต่วนั เริม/ คุม้ ครอง
# ทิN งร้างทีMอยู่อาศัยเกิ นกว่า 60 วันติดต่อกัน
2.2 ประกันความเสีMยงภัยทรัพย์สิน คุม้ ครอง ความเสียหายจากภัยใดๆ ก็ตามทีม/ ไิ ด้ระบุเป็ นภัยทีย/ กเว้นไว้
" ข้อเหมือนกัน
ระหว่างประกันอัคคีภยั กับประกันภัยความเสีย/ งภัยทรัพย์สนิ
! เวลาเริม/ คุม้ ครอง 16.00 น.การบอกเลิกกรมธรรม์โดยบริษทั ประกันภัยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
! การจัดส่งหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีเ/ กิดความเสียหาย
! บริษทั ประกันภัยสามารถทําการชดใช้ค่าสินไหมด้วยวิธจี า่ ยเป็ นเงิน จัดหาทรัพย์สนิ มาทดแทนหรือซ่อมแซม
ก็ได้
" ข้อแตกต่าง อัคคีภยั กับเสีย/ งภัยทรัพย์สนิ คือ ความคุ้มครองอุบตั ิ เหตุอืMนๆ (All Other Damages)
" ทรัพย์สินทีMค้มุ ครอง
! ทรัพย์สนิ ทีอ/ ยู่ระหว่างการขนส่งจากอาคารหลังหนึ/งไปยังอาคารอีกหลังหนึ/ง ซึง/ อยูใ่ นสถานทีเ/ อาประกันภัย
แห่งเดียวกัน
! รถโฟร์ค – ลิฟต์
! รถเครนทีใ/ ช้งานเฉพาะการโยกย้ายสินค้าในโรงงาน
" ทรัพย์สินทีMยกเว้น
! ทรัพย์สนิ ทีไ/ ด้รบั ความเสียหายซึง/ เป็ นผลมาจากกระบวนการผลิต
! ทรัพย์สนิ ทีอ/ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
! ทรัพย์สนิ ทีไ/ ด้จดั ทําประกันภัยไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
! ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
! เครือ/ งแก้วตกแตก
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ความรู้เพิM มเติ มและเอกสารแนบท้ าย ในประกันความเสีMยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัยความเสีย/ งภัยทรัพย์สนิ สามารถใช้อตั ราเบียU ตํ/ากว่าพิกดั อัตราเบียU ประกันอัคคีภยั แต่ตอ้ งมีคุณสมบัตคิ รบ
ข้อกําหนด ดังนีU
• จํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ต/ ํากว่า 300 ล้านบาท
• ประวัตอิ ตั ราความเสียหายในรอบ 3 ปีทผ/ี ่านมาโดยเฉลีย/ ไม่เกิน 30% ของเบียU ประกันภัย 3 ปีรวมกัน
• มีการจัดสรรการประกันภัยต่อไว้ในประเทศอย่างน้อย 30%
• มีส่วนลดอุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างน้อย 15%
• สัญญาเอาประกันภัยระยะยาว ส่วนลด 3-5 ปี ทุนมากกว่า 50 ล้าน
• ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล (Personal Effects) ชดใช้ให้กบั พนักงานของผูเ้ อาประกันภัย 2,000 บาท/คน 100,000 บาท/ครังU
• การกําหนดทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ/ ป็ นของใหม่ (Replacement Value Clause) เหมาะกับทรัพย์สนิ ทีเ/ ป็ น อาคาร
และเครือ/ งจักร เพื/อเลีย/ งปญั หาการจัดซือU อะไหล่ในการซ่อมแซม
• การจํากัดความรับผิด (Sub Limit) หากติดเงือ/ นไขแบบจํากัดความรับผิดแล้ว จะไม่นําเงือ/ นไขการรับประกันภัย
ทรัพย์สนิ ตํ/ากว่ามูลค่าทีแ/ ท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคํานวณค่าสินไหมทดแทน
• ความเสียหายทีเ/ กิดขึนU โดยเจตนา (Deliberate Damage) คุม้ ครองเมือ/ ความเสียหายจากการประสงค์รา้ ยจากลูกจ้าง
ของผูเ้ อาประกัน
2.3 การประกันภัยสําหรับธุรกิ จหยุดชะงัก
การประกันภัยทีใ/ ห้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื/องมาจากการเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สนิ ที/ได้รบั ความคุ้มครองภายใต้การประกันอัคคีภยั หรือการประกันความเสี/ยงภัยทุกชนิด เช่น คุ้มครอง
รายได้(สูญเสียกําไร)ของผู้เอาประกัน ค่าใช้จ่ายในส่วนที/ยงั คงต้องจ่ายแม้จะไม่มกี ารผลิต เช่น ค่าเงินเดือน ค่า
ดอกเบียU ค่าเช่า เป็ นต้น

คํานวณหาจํานวนเงิ นเอาประกันจากยอดรายได้ ยกเว้น ต้นทุนสินค้า ค่าคอมมิสชัน/
ปัจจัยสําคัญในการคํานวณเบียN ประกันภัยคือ ระยะเวลาของการชดใช้
3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยทีเ/ กิดขึนU ครังU แรกของโลก คือ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ทีป/ ระเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) - Lloyds
of London
3.1 ประกันภัยตัวเรือ
ให้ ความคุ้มครองต่ อโครงสร้างตัวเรือ และ เครืMองจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ ซึง/ เป็ นส่วนหนึ/งของเรือ แบ่งระยะเวลา
คุม้ ครองได้ดงั นีU
1. Time Policy (เงือ/ นไข Institute time Clauses) ให้ความคุม้ ครอง 1 ปี (เวลาสินU สุดความคุม้ ครอง 16.00 น.)
2. Voyage Policy (เงื/อนไข Institute Voyage Clauses) : ให้ความคุม้ ครองต่อ 1 เทีย/ วการเดินทาง --- โดยความ
คุม้ ครองจะสินU สุดเมือ/ เรือได้ถงึ เมืองท่าปลายทางทีร/ ะบุไว้ในกรมธรรม์
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o จะสิN นสุดลงโดยอัตโนมัติเมืMอ
" มีการเปลีย/ นแปลงธงชาติของเรือ
" มีการเปลีย/ นแปลงสมาคมมาตรฐานเรือ
" มีการเปลีย/ นแปลงความเป็ นเจ้าของเรือ
" มีการยึดโดยสิทธิตามกฎหมาย
" มีการเช่าเหมาลํา
o ประเภทของเรือ
" Conventional Vessel เป็ นเรือแบบธรรมดา หรือดังU เดิม ไม่มกี ารใช้ตูค้ อนเทนเนอร์
" Container Vessel เป็ นเรือบรรทุกตูส้ นิ ค้า ส่วนใหญ่เป็ นตูเ้ หล็ก
" Tramp เป็ นเรือทีไ/ ม่มเี ส้นทางและตารางเวลาทีแ/ น่ นอน
" Liner เป็ นเรือทีม/ เี ส้นทางเดินเรือประจํามีตารางเดินเรือทีแ/ น่ นอน
" Conference Ship เป็ นเรือทีม/ เี ส้นทางเดินเรือประจํามีตารางเดินเรือทีแ/ น่ นอน เจ้าของเรือได้ลงนามในข้อตกลง
กับเจ้าของเรืออื/นในการรักษาระดับพิกดั อัตราค่าระวางเรือและเงือ/ นไขในการขนส่ง
" Bulk Carrier ใช้ขนสินค้าแบบเทกองไม่มกี ารบรรจุหบี ห่อ
" Tanker Vessel ใช้บรรทุกสินค้านํU ามันดิบ
ความรู้เพิM มเติ ม
• การขนส่งสินค้าโดยใช้เรือทีม/ อี ายุเกินกว่า 15 ปี จะถูกเพิม/ ค่าเบียU ประกันภัย
• ภัยทีMสามารถซืNอเพิM มเติ มได้
! Collision Clause หมายถึง ข้อกําหนดทีใ/ ห้ความคุม้ ครองความรับผิดของเจ้าของเรือทีม/ ตี ่อบุคคลภายนอกเมื/อ
เกิด กรณีเรือชนกัน
! Sister Ship Clause (ข้อกําหนดเรือพีน/ ้อง) หมายถึง เมื/อเรือเกิดชนกันขึนU โดยเรือ 2 ลํานันU เป็ นของเจ้าของ
เดียวกัน ผูร้ บั ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสมือนหนึ/งว่าเรือดังกล่าวไม่ได้เป็ นเจ้าของเดียวกัน
• P&I Club คือ กลุ่มเจ้าของเรือทีร/ วมตัวกันขึนU ซึง/ มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้ความคุม้ ครองความเสียหายทีเ/ กิดขึนU แก่ตวั เรือ
ของสมาชิกจากภัยบางประเภททีไ/ ม่สามารถเอาประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยทัวไปได้
/
• เงือ/ นไข Tow and Assist ในการประกันภัยตัวเรือ หมายถึง ผูเ้ อาประกันภัยรับรองว่าเรือทีเ/ อาประกันภัยนันU จะไม่ถูก
ลากจูง เว้นแต่เป็ นประเพณีปฏิบตั หิ รือมีความจําเป็ นทีต/ อ้ งได้รบั ความช่วยเหลือ
• เงื/อนไข New for Old ในการประกันภัยตัวเรือ หมายถึง ผูร้ บั ประกันภัยตกลงทีจ/ ะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับการ
ซ่อมเรือ โดยทีไ/ ม่มีการหักค่าเสืMอมราคา
• การประกันภัยเรือทีMไม่ได้ใช้งานหรือเรือทีMเทียบท่ าขึNนคานควรใช้เงืMอนไข Institute Hull Clause (Port Risks)
• ในการประกันภัยตัวเรือ ผูเ้ อาประกันไม่สามารถโอนสิทธิในกรมธรรม์ไปให้ผูอ้ /นื ได้ (กรมธรรม์สUนิ สุดอัตโนมัตเิ มื/อมี
การเปลีย/ นแปลงเจ้าของเรือ)
• สมาคมมาตรฐานเรือ คือ สมาคมที/จดั ตังU ขึนU เพื/อตรวจสอบเรือและจัดแบ่งชันU มาตรฐานของเรือเพื/อใช้เป็ นข้อมูล
สําหรับผูร้ บั ประกันภัย
• คํารับรอง (Warranties) หมายถึง คํามันสั
/ ญญาของผูเ้ อาประกันภัยทีใ/ ห้กบั ผูร้ บั ประกันภัยว่าจะปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
ซึง/ หากผิดคํารับรองกรมธรรม์จะเป็ น “โมฆะ”
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3.2 การประกันภัยขนส่งสิ นค้า (Marine Cargo Insurance)
• คุม้ ครองสินค้าสูญเสีย / เสียหายจากภยันตรายในระหว่างการขนส่ง โดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือ ทางพัสดุ
ภัณฑ์ไปรษณียจ์ ากประเทศหนึ/งไปยังประเทศหนึ/ง
• ให้ความคุม้ ครองเทีย/ วต่อเทีย/ ว (Voyage Policy)
หลักการพืNนฐาน INCOTERMS (เงืMอนไขการซืNอขายระหว่างประเทศ) คือ การกําหนดหน้ าทีMของคู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝา่ ยในเรืMองค่าใช้จ่ายและการเสีMยงภัยในการขนส่งสิ นค้าจากผูข้ ายไปยังผูซ้ ืNอ
o เงืMอนไขการซืNอขายระหว่างประเทศ
1. เงือ/ นไขการซือU ขายแบบ EXW / Ex-Works หมายถึงผูข้ ายจะส่งมอบสินค้า ณ หน้ าโรงงานของผูข้ าย
! ผูซ้ อUื สินค้ามีหน้าทีใ/ นการติดต่อผูข้ นส่งสินค้ามารับสินค้า ณ หน้าโรงงานพักสินค้าของผูข้ ายรวมทังU ชําระค่า
ระวางเรือ และค่าประกันภัย
! ผูข้ ายสินค้าจะหมดภาระต่อเมือ/ ได้ส่งมอบสินค้าให้กบั ผูซ้ อUื ณ สถานทีข/ องผูข้ ายสินค้าเอง
2. เงือ/ นไขการซือU ขายแบบ FOB (Free on Board) หมายถึง ผูข้ ายสินค้ารับผิดชอบในสินค้าจนกระทังขึ
/ นU เรือเดิน
สมุทร ณ เมืองต้นทาง
“ไม่ได้กาํ หนดให้ ให้ ผข้ ู ายสิ นค้าต้องทําประกันภัย”
3. เงือ/ นไขการซือU ขายแบบ CFR (Cost & Freight) เหมือนกับ FOB เพียงแต่ผขู้ ายสินค้าจ่ายค่าระวางเรือให้ก่อน
ความคุม้ ครองจะเริม/ ตังU แต่มกี ารขนส่งขึนU เรือ ณ เมืองท่าต้นทางจนกระทังถึ
/ งคลังสินค้าของผูซ้ อUื ณ เมืองท่า
ปลายทาง
4. การซือU ขายแบบ CIF (Cost Insurance Freight) หมายถึง ผูข้ ายสินค้าต้องรับผิดชอบในการ
! นําสินค้าขึนU สู่เรือเดินสมุทร (C)
! จัดหาประกันภัยให้กบั ผูซ้ อUื คุม้ ครองถึงปลายทาง (I)
! จ่ายค่าระวางเรือ (F)

ผูน้ ําเข้าสินค้าทีอ/ ยูใ่ นประเทศไทยต้องการทําประกันภัยสินค้าทีจ/ ะนําเข้าจากต่างประเทศ ควรกําหนดเงือ/ นไขการซือU ขายแบบ
Ex-Works, FOB, CFR จํา : เลือกเงืMอนไขทีMไม่มี I (Insurance)
o ปจั จุบนั การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนิยมใช้ การขนส่งต่อเนื/องหลายรูปแบบ
o หน่ วยงานทีม/ เี กีย/ วความเกีย/ วข้องกับการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คือ ธนาคารพาณิชย์ สายเดินเรือ กรม
ศุลกากร
o เงืMอนไขและข้อสัญญามาตรฐาน
ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลแบบ MAR FORM ภายใต้ ICC (A), (B) และ (C)
*** ICC ย่อมาจาก Institute Cargo Clause ***
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" เงืMอนไขความคุ้มครองตัวสิ นค้ามี 3 แบบ
1. The Institute Cargo Clauses ‘A’ (All Risks) ให้ความคุม้ ครองทีก/ ว้างทีส/ ุด
2. The Institute Cargo Clauses ‘B’ (With Average) ให้ความคุม้ ครองระดับกลางจะต้องไม่ต/ํากว่า 3% ของข้อ
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ/ อาประกันภัย
3. The Institute Cargo Clauses ‘C’ (Free from Particular Average) ให้ความคุม้ ครองแคบทีส/ ุด จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะเมือ/ สินค้าเสียหายโดยสินU เชิง (Total Loss) เท่านันU
เริM มต้ น เมือ/ สินค้าเคลืMอนออกจากโกดังหรือสถานทีเ/ ก็บสินค้าทีร/ ะบุไว้
สิN นสุด ขึNนอยู่กบั 4 เหตุการณ์ แล้วแต่ข้อใดเกิ ดขึNนก่อน
1. ส่งถึงโกดังของผูร้ บั สินค้าหรือสถานทีเ/ ก็บสินค้า ณ ปลายทางทีร/ ะบุ เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok หาก
สํานักงานเจ้าของสินค้าสินค้าอยูใ่ นกรุงเทพฯ แต่ให้สนิ ค้าไปเก็บทีจ/ งั หวัดนนทบุร ี กรมธรรม์ จะ
___________________
2. สินค้าถูกส่งถึงโกดังทีเ/ อาประกันภัยเลือกใช้เป็ นทีแ/ จกจ่ายสินค้า เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok ถ้าผูเ้ อา
ประกันภัยขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือนําส่งให้ลกู ค้าในกรุงเทพฯ 3 รายกรมธรรม์จะ __________________
3. สินค้าถูกส่งถึงโกดังที/ ผูเ้ อาประกันภัยเลือกใช้เป็ นทีเ/ ก็บสินค้านอกเหนือจากเส้นทางขนส่งตามปกติ
4. ครบ 60 วัน หลังจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง (จํา : ถ้าส่งทางอากาศ 30 วัน ความคุม้ ครองจะสินU สุด
หากผูร้ บั สินค้ายังไม่มารับสินค้าทีเ/ ก็บไว้ในโรงพักสินค้าทีป/ ระเทศปลายทาง)
***หมายเหตุ
! หากเปลีMยนจุดหมายปลายทาง แต่ได้แจ้งบริษทั และตกลงจ่ายเบียU เพิม/ ก็จะคุม้ ครองต่อ
! แต่ถ้าเปลีMยนเส้นทางปกติ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ตอ้ งแจ้ง ก็คุม้ ครอง
ภาพตัวอย่าง
เพืMอแสดงความคุ้มครองของเงืMอนไข “The Institute Cargo Clauses A, B, C”
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o สรุปเงืMอนไขความคุ้มครอง (ทุกเงืMอนไขให้ความคุ้มครองสิ นค้าถูกโยนทิN งทะเล)
1. ICC (A) ให้ความคุม้ ครองทีก/ ว้างทีส/ ุด
2. ICC (B) ยกเว้น ความสูญเสียบางส่วนของหีบห่อซึง/ ตกจากเรือขณะขนลงจากเรือ
3. ICC (C) ยกเว้น ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, สินค้าตกจากเรือเสียหายทังU หีบห่อ, สินค้าถูกนํU าซัดตกทะเล
จํา : เสียหายขณะขนขึน4 – ลง
A เสี ยหายบางส่ วนก็คุม้ ครอง
B ต้องเสี ยหายทัGงหี บห่ อ จึงคุม้ ครอง
C ไม่คุม้ ครอง

จํา : สินค้ าเปี ยกนํา4
A คุม้ ครอง
B คุม้ ครอง แต่ ยกเว้ นเปี ยกนํา4 ฝน
C ไม่คุม้ ครอง

o ข้อยกเว้นความคุ้มครองสําหรับการประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเล
" ความเสียหายใดๆจากการกระทําโดยมิชอบของผูเ้ อาประกันภัย
" การรัวไหล-รั
/
วซึ
/ ม/สูญเสียนํU าหนัก-ปริมาตร/ การสึกหรอ-เสื/อมสภาพตามปกติของวัตถุแห่งการประกันภัย เช่น
ผลไม้เน่ าเปื/อย
" ความสูญเสียหรือเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทีเ/ กิดจากการบรรจุหบี ห่อไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
" ความสูญเสียใดๆอันมีสาเหตุใกล้ชดิ จากการล่าช้าถึงแม้การล่าช้านันU จะเกิดจากภัยทีค/ ุม้ ครองก็ตาม
" ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการล้มละลาย การไม่สามารถชําระหนีUของเจ้าของเรือ ผูเ้ ช่าเหมา
เรือ หรือ ผูด้ าํ เนินการเดินเรือ
" ความเสียหายใดๆจากการใช้อาวุธสงครามทีเ/ กีย/ วกับนิวเคลียร์ / กัมมันตภาพรังสี
" ความไม่สมบูรณ์ และความไม่พร้อมออกเดินทะเล
" ภัยสงคราม(WAR)
" จลาจล นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมือง(SRCC : Strike, Riot, Civil Commotion)
*** ส่วนใหญ่จะซือU คืน ข้อยกเว้น WAR & SRCC ***
ความรู้เพิM มเติ ม
• เงืMอนไขภัยสงคราม Institute War Clause (Cargo) คุม้ ครองเฉพาะสินค้าทีอ/ ยูบ่ นเรือเดินสมุทรเท่านันU ไม่ค้มุ ครอง
ความสูญเสียทีMเกิ ดจากอาวุธสงครามทีM เกีMยงข้องกับนิ วเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี
เริม/ ต้น สินค้าอยูใ่ นเรือเดินทะเล
สินU สุด - สินค้าถูกขนลงจากเรือเดินทะเลทีท/ ่าเรือปลายทาง หรือ
- ครบ15 วัน นับจากวันทีส/ นิ ค้ามาถึงยังท่าเรือปลายทาง (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนU ก่อน)
• เงืMอนไขภัยนัดหยุดงาน Institute Strike Clause (Cargo) คุม้ ครองความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ/ กิดจากการนัด
หยุดงานนายจ้างปิดงาน การก่อความไม่สงบในการทํางาน การก่อจลาจล ความวุ่นวาย โดยฝูงชน และบุคคลซึง/ มี
เจตนาร้ายทางการเมือง
สินU สุด ครบ 60 วันหลังจากสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง
• Bill of Lading หมายถึง เอกสารใบรับสินค้าของผูร้ บั ขนส่ง ซึง/ ประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าทีข/ นส่ง
• ปัจจัยสําคัญในการกําหนดเบียN ประกันภัยสําหรับการขนส่งสิ นค้ามีดงั นีN : เรือทีใ/ ช้ในการขนส่ง / เส้นทางเดินเรือ
/ ลักษณะสินค้า / การบรรจุหบี ห่อ
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• ข้อกําหนดความเสียหายร่วม (General Average) หมายถึงความเสียหายอันเกิดขึนU จากการกระทําโดยจงใจ และ
ชอบด้วยเหตุผลในสภาวะทีเ/ กิดภัยเพื/อความอยูร่ อดปลอดภัยของส่วนรวม ซึง/ เจ้าของทรัพย์สนิ ทุกฝ่ายทังU หมดต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบ
เช่น โยนสิ นค้าลงทะเล, ตัดโซ่และสมอเรือ เพืMอหลักเลีMยงอันตราย, ค่าใช้ จ่ายการขนถ่ายสิ นค้าเพราะเรือ
ประสบอุบตั ิ เหตุต้องซ่อมแซมกลางทาง
• ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) ) คือ ความเสียหายซึง/ มีสาเหตุมาจากอุบตั เิ หตุโดยตรงและมีผลเฉพาะ
เจ้าของทรัพย์สนิ ทีเ/ สียหาย
• ความเสียหายทีเ/ สมือนเสียหายสินU เชิง (Constructive Total Loss) คือ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมสินค้าและส่งไปยัง
ปลายทางเกินกว่ามูลค่าสินค้าเมือ/ ถึงปลายทาง
• ลักษณะทีMสาํ คัญของการประกันภัยทางทะเล เช่น
! ส่วนได้เสีย : ผูเ้ อาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในขณะทีMสินค้าเกิ ดความเสียหาย (เพราะในการค้าระหว่าง
ประเทศ ทังU ผูร้ บั ประกันภัย และ ผูเ้ อาประกันภัย อาจเข้ามาทําสัญญาประกันภัยกันโดยไม่มโี อกาสเห็นสินค้าอัน
เป็ นวัตถุทเ/ี อาประกันภัย เพราะสินค้าอยูใ่ นขณะทีข/ นส่งในทะเล)
! การโอนสิ ทธิ : สลักหลังโอนลอยผ่านมือได้ โดยไม่ต้องแจ้งบริ ษทั ประกันภัย คือ ผูเ้ ป็ นเจ้าของสินค้า อาจ
ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ pในสินค้าในระหว่างการขนส่งนันU โดยการสลักหลังและมอบใบตราส่งให้กบั ผูร้ บั โอนเป็ น
ทอดๆ นันก็
/ แปลว่าผูร้ บั โอนก็มสี ทิ ธิ pเอาประกันภัยสินค้าทีร/ บั โอนมา
! การกําหนดอัตราเบียU (0.10-15%) เบียU ขันU ตํ/า 500 บาท / กธ.
! ผูร้ บั ประโยชน์ ไม่ปรากฏในกรมธรรม์ขนส่งสิ นค้าทางทะเล
! ไม่ต้องมีรายมือชืMอ ผูร้ บั ประกันภัย และ ผู้เอาประกันภัย
• เงือ/ นไขการจับกุมและยึดเอา (Capture and Seizure) หมายถึง การกระทําทุกอย่างทีเ/ ป็ นการยึดเอาหรือการเอาไป
โดยศัตรูหรือคู่พพิ าท ตลอดจน การครอบครองโดยใช้กําลังทังU จากอํานาจทางกฎหมายหรือโดยพละกําลังทีเ/ หนือกว่า
• Letter of credit หมายถึงเอกสารทีธ/ นาคารผูซ้ อUื ออกให้กบั ผูข้ ายตามคําสังของผู
/
ซ้ อUื เพื/อยืนยันการชําระเงินในการซือU
ขายระหว่างกัน
• เอกสารทีต/ อ้ งใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมคือ Bill of Lading, หนังสือโต้ตอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูร้ บั
ขน และใบสํารวจความเสียหาย
• Franchise หมายถึง ความสูญเสียหรือเสียหายขันU ตํ/าทีก/ ําหนดเป็ นอัตราร้อยละหรือเป็ นจํานวนเงินซึง/ ถ้าความ
เสียหายไม่ถงึ ทีก/ ําหนด ผูร้ บั ประกันภัยจะไม่ชดใช้ แต่ถา้ ความเสียหายทีเ/ กิดขึนU ถึงอัตราหรือจํานวนทีก/ ําหนด ผูร้ บั
ประกันภัย จะรับชดใช้ค่าเสียหายให้ตงั U แต่บาทแรก
• Salvage Charges (ค่ากู้ การกู้ ซากทรัพย์)
• Cover Note การคุม้ ครองชัวคราว
/
เป็ นเอกสารทีบ/ ริษทั รับประกันภัยออกให้แก่ผเู้ อาประกันภัยเพื/อเป็ นหลักฐาน
รับรองว่าสินค้าดังรายละเอียดทีร/ ะบุในเอกสาร จะได้รบั ความคุม้ ครองตามเงือ/ นไขการประกันภัยและตามจํานวนเงินที/
ระบุในใบแจ้ง
• Open Cover กรมธรรม์เปิด ในกรณีทผ/ี เู้ อาประกันส่งสินค้าเดือนละหลายครังU นันU การแจ้งบริษทั ประกันภัยเพื/อทํา
Cover Note ทุกครังU ทีส/ งซื
ั / อU ย่อมเป็ นการไม่สะดวก และบางครังU อาจลืมทําประกันได้
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ข้อดีของ Open Cover
# ผูเ้ อาประกันจะได้รบั การคุ้มครองโดยอัตโนมัตสิ ําหรับสินค้าทุกๆ เทีย/ วที/นําเข้าโดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทํา
ประกันสินค้า
# ผูเ้ อาประกันภัยนําสินค้าทุกอย่างมาประกันไว้กบั บริษทั เดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทด/ี ใี นทางธุรกิจ
• ข้อรับรองโดยปริ ยาย (Implied Warranties) คือ เงือ/ นไขพืนU ฐาน ทีผ/ เู้ อาประกันภัยจะต้องปฏิบตั ติ าม แม้ว่าจะไม่ม ี
การระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในกรมธรรม์ เช่น สินค้าทีเ/ อาประกันภัยต้องชอบด้วยกฎหมาย, เรือทีเ/ อาประกันต้อง
อยูใ่ นสภาพพร้อมออกทะเล
• การเรียกร้อ งสินไหมทดแทนต้อ งมีห ลักฐานอะไรบ้าง (เรียกร้องบริษัทเรือ ไม่เ กิน 1 ปี แต่ ถ้าเรียกร้อ งบริษัท
ประกันภัยไม่เกิน 2 ปี)
1. ต้นฉบับกรมธรรม์
2. เมือ/ เจ้าของสินค้าติดต่อขอรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้าเสียหาย
2.1 ถ้าเป็ นการขอรับจากท่าเรือ แล้วพบเสียหายต้องเรียก Wharf Survey Note
2.2 ถ้าเป็ นการขอรับจากคลังสินค้า แล้วพบเสียหายต้องเรียก Damage Cargo List (DML)
3. รายงานสํารวจสินค้า (Survey Note) คือ เอกสารทีแ/ สดงรายละเอียดของเครือ/ งหมายและเลขหมาย จํานวนสินค้า
และรายละเอียดของสินค้าทีเ/ สียหาย (ออกโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย)
$ หน้าทีข/ องผูเ้ อาประกันภัย เมือ/ เกิดความเสียหาย
1. พิสจู น์ว่าความเสียหาย กรมธรรม์คุม้ ครอง
2. เรียกร้องทังU ผูร้ บั ขนส่ง (เพื/อรักษาสิทธิ pแทนผูร้ บั ประกันภัย) และบริษทั ประกันภัย
4. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนีU
4.1 ประกันภัยอุบตั ิ เหตุ
1) ประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
2) ประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพ
7) ประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
8) ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
1) ประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล
1.1 ประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (กรมธรรม์มาตรฐาน)
“อุบตั ิ เหตุ” ในการประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล หมายถึง เหตุการณ์ทเ/ี กิดขึนU อย่างฉับพลันจากปจั จัยภายนอก
ร่างกาย และทําให้เกิดผลทีผ/ เู้ อาประกันภัยมิได้มเี จตนาหรือมุง่ หวัง
(ปัจจัยทีMมีผลต่อการกําหนดเบียN ประกันภัย คือ อาชีพ)
! ความคุ้มครองหลัก (มาตรฐาน)
$ การสูญเสียชีวติ
- อุบตั เิ หตุทาํ ให้เสียชีวติ ทันที
- อุบตั เิ หตุทาํ ให้บาดเจ็บและเสียชีวติ ภายใน 180 วัน จากวันทีเ/ กิดอุบตั เิ หตุ
- อุบตั เิ หตุทาํ ให้บาดเจ็บรักษาตัวติดกันในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ในและเสียชีวติ เพราะเหตุบาดเจ็บ
จัดทําโดย : บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด /// www.srikrungbroker.co.th /// 02-8673888

หน้า 31

$ สูญเสียอวัยวะ หรือ สายตา
- อวัยวะนันU ถูกตัดออก หรือ
- การสูญเสียอวัยวะรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนันU โดยถาวรสินU เชิง
$ ทุพพลภาพถาวรสินU เชิง
! ความคุม้ ครองของ
อบ.1
แขน ขา สายตา
อบ.2
แขน ขา สายตา หูหนวก เป็ นใบ้ นิUว

! ความหมายและเงือ/ นไขอื/นๆ
$ ทุพพลภาพถาวรสินU เชิง หมายถึง ไม่สามารถประกอบหน้าทีก/ ารงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพอื/นๆ
ได้โดยสินU เชิงตลอดไป (อัมพาต)
$ ทุพพลภาพถาวรบางส่วน (เฉพาะ อบ.2) หมายถึง ไม่สามารถประกอบหน้าทีก/ ารงานใดๆ ในอาชีพ
ประจําตามปกติได้ตลอดไป แต่ทาํ งานอื/นเพื/อสินจ้างได้ (ชดใช้ตามความเห็นสูงสุดไม่เกิ น 50% ของ
จํานวนเงิ นเอาประกันภัย) เช่น อัมพฤกษ์
$ ทุพพลภาพชัวคราวสิ
/
นU เชิง ได้รบั เงินเป็ นระยะๆ ตลอดระยะเวลาทีท/ ุพพลภาพตามจํานวนทีร/ ะบุไว้ใน
ตารางแต่ ไม่เกินระยะเวลาทีร/ ะบุไว้ในตาราง หรือ เมือ/ มีการจ่ายค่าทดแทนกรณีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ
และ (ชดใช้เงิ นจุนเจือรายสัปดาห์ ตามจํานวนทีMระบุไว้ในตาราง จ่ายทุก 4 สัปดาห์ แต่ไม่เกิ น 52
สัปดาห์ หรือเมืMอมีการจ่ายค่าทดแทนกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวร)
$ ค่ารักษาพยาบาล
“การบาดเจ็บ” การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั เิ หตุ (ทีเ/ กิดขึนU ภายใน 52 สัปดาห์ นับ
แต่วนั ทีเ/ กิดอุบตั เิ หตุ)
! ข้อยกเว้น ของการประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
$ แข่งรถ / แข่งเจ็ทสกี / แข่งสกีทุกชนิด / ชกมวย / กีฬาโดดร่ม/ การล่าสัตว์ป่า
$ การแท้งลูก
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$ ขณะโดยสารเฮลิคอปเตอร์
$ ขณะดํานํUาทีต/ อ้ งใช้ถงั อากาศและเครือ/ งช่วยหายใจใต้นUํ า
$ ขณะปฏิบตั หิ น้าทีท/ หารปราบปราม ผูก้ ่อการร้าย
$ ขณะขับขีห/ รือโดยสารมอเตอร์ไซค์
$ ร่วมการทะเลาะวิวาท
$ การได้รบั เชือU โรค
$ การก่ออาชญากรรม
! ภัยทีส/ ามารถซือU ความคุม้ ครองเพิม/ ได้ คือ การล่าสัตว์ป่า
! บอกเลิกกรมธรรม์
$ บริษทั บอกเลิก โดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 15 วัน โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย
โดยต้องคืนเบียU ประกันภัยแบบเฉลีย/ ตามสัดส่วน
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุสาํ หรับ นักเรียน นิสติ นักศึกษานักศึกษา
o ให้ความคุ้มครองแบบ อบ.1
o สถาบันการศึกษาเป็ นผู้ถือกรมธรรม์
o ครูไม่สามารถซือU รวมกับนักเรียน นิสติ นักศึกษา เพราะเป็ นกรมธรรม์เฉพาะสําหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา
o อัตราเบียN ประกันภัย ขึNนอยู่กบั ระดับการศึกษา เช่น ประถม มัธยม สายอาชีพ
1.3 กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุเอือU อาทร **ยกเลิกกรมธรรม์ไม่ได้**
o คุ้มครอง เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร (ไม่คุม้ ครองการสูญเสียอวัยวะ และ ค่ารักษาพยาบาล)
o ซือU ได้คนละ 1 ฉบับ จะต้องใช้ สําเนาบัตรประชาชน
2) ประกันอุบตั ิ เหตุและสุขภาพ
ปจั จัยทีม/ ผี ลต่อการคํานวณอัตราเบียU ประกันภัย คือ อายุ / อาชีพ / เพศ
3) ประกันอุบตั ิ เหตุเดิ นทาง
3.1 ประกันอุบตั ิ เหตุเดิ นทาง สําหรับบุคคลและกลุ่มทัวไป
M
! ให้ความคุม้ ครอง เริM มตังN แต่ ออกเดิ นทางจากทีMพกั อาศัยเพืMอการเดิ นทาง
- การเสียชีวติ
- ทุพลภาพถาวรสินU เชิง
- สูญเสียอวัยวะ สายตา
- ค่ารักษาพยาบาล
- อัตราเบียU ประกันภัยขึนU อยูก่ บั จํานวนวันเดิ นทาง
! ข้อยกเว้น
- การฆ่าตัวตาย
- การโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีม/ ไิ ด้จดทะเบียนเพื/อบรรทุกผูโ้ ดยสาร
- การแท้งลูก
** การเล่นรถไฟเหาะตีลงั กาในสวนสนุกไม่ใช่ขอ้ ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางสําหรับบุคคล และกลุ่มทัวไปแบบมาตรฐาน
/
**
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3.2 ประกันอุบตั ิ เหตุเดิ นทางสําหรับธุรกิ จนําเทีMยวและมัคคุเทศก์
! ผูป้ ระกอบธุรกิ จนําเทีMยว เป็ นผูถ้ ือกรมธรรม์
! อัตราเบียU ประกันภัยขึนU อยูก่ บั จํานวนวันเดินทางและจํานวนคน
! ระยะเวลาคุม้ ครองจํากัดไว้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
! หากลูกทัวร์เสียชีวติ จากการเล่นเจ็ทสกีทพ/ี ทั ยาได้รบั การชดใช้เต็มตามจํานวนเงินประกันภัย
4) ประกันภัยผูโ้ ดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
! คุม้ ครอง อุบตั เิ หตุในขณะโดยสารเรือหรือ ขณะก้าวขึNน –ก้าวลงจากเรือโดยสาร
! เจ้าของเรือเป็ นผู้ซืNอประกันภัย
! อัตราเบียU ประกันภัยเป็ น แบบช่วง (ขันU ตํ/าและขันU สูง) เพื/อให้บริษทั ประกันภัย ใช้ดุลยพินิจในการรับประกันภัย
ตามความเสีย/ งภัยทีม/ ลี กั ษณะแตกต่างกัน
! อัตราเบียU ประกันภัยขึนU อยูก่ บั จํานวนทีMนังM ของเรือ
4.2 ประกันภัยทางวิ ศวกรรม
1) ประกันภัยการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
2) ประกันภัยเครือ/ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
3) ประกันภัยเครือ/ งจักร
4) ประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํUา
1) ประกันภัยการปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา แบ่งเป็ น 3 หมวด ดังนีU
• งานก่อสร้างและวิ ศวกรรมโยธา (Contraction’s All Risks : CAR) คุม้ ครองความเสียหายต่องานทีก/ ําลัง
สร้าง รวมทังU วัสดุทใ/ี ช้ในการก่อสร้าง และ เครือ/ งจักรกล ทีใ/ ช้ในการก่อสร้าง ภัยต่างๆ ทีค/ ุม้ ครอง ได้แก่ ไฟ
ไหม้ นํUาท่วม แผ่นดินไหว การโจรกรรม การกระทําโดยเจตนาร้าย การประมาทเลินเล่อ และภัยอื/นๆ ทีไ/ ม่ได้
ระบุยกเว้นในกรมธรรม์
เริM ม
- ตังU แต่วนั เริม/ งานหรือวันทีไ/ ด้มกี ารขนวัสดุเข้ามาทีส/ ถานทีก/ ่อสร้าง
สิN นสุด
- เมือ/ มีการส่งมอบงาน
*** ผูร้ บั เหมาช่วงทิงU งานหรือยกเลิกสัญญาประกันภัยไม่ใช่สาเหตุทท/ี าํ ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย สินU สุดลงทันที ***

• งานติ ดตังN เครืMองจักร (Erection All Risks : EAR)
เริม/
- ตังU แต่เครือ/ งจักรได้ยกลงยังสถานทีๆ/ ติดตังU
สินU สุด - เมือ/ ทําการทดลองเดินเครือ/ งจักรแล้วเสร็จ
! ปัจจัยในการพิ จารณารับประกันภัย
1. ประสบการณ์ / ความชํานาญ / ระยะเวลาติดตังU
2. สภาวะแวดล้อม / มาตรการรักษาความปลอดภัย / ระบบป้องกันภัย
3. เทคนิคเฉพาะ / ตารางการดําเนินการ
! ข้อยกเว้นสําคัญ
- การสูญเสีย หรือ เสียหาย เนื/องจากการออกแบบผิดพลาด การใช้วสั ดุทบ/ี กพร่อง หรือ หล่อไม่ด ี หรือ
การทํางานบกพร่อง นอกเหนือจากการติดตังU ผิดพลาด
จัดทําโดย : บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด /// www.srikrungbroker.co.th /// 02-8673888

หน้า 34

• ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability : TPL)
! ข้อยกเว้น
- งานตอกเสาเข็มทําให้ท่อประปาใต้ดนิ แตกเสียหาย (สามารถซือU ภัยเพิม/ เติมได้)
* ความเสียหายจากแรงสันสะเทื
/
อน การถอน หรืออ่อนกําลังของสิง/ คําU ยัน ไม่ใช่ความคุม้ ครองมาตรฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยการ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา *

2) ประกันภัยเครืMองอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Equipment Insurance : EEI)
คุม้ ครองความเสียหายต่อเครือ/ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทใ/ี ช้เก็บบันทึกข้อมูลซึง/ ไม่ได้อยูใ่ นตัวคอมพิวเตอร์
และค่าใช้จ่ายการทํางานทีเ/ พิม/ ขึนU อันเกิดจากอุบตั เิ หตุใดๆซึง/ ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้
• ทรัพย์สินทีMเอาประกันภัย เครือ/ งใช้หรือเครือ/ งอุปกรณ์ทต/ี ดิ ตังU ในสํานักงาน ซึง/ เกีย/ วข้องกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
! เครือ/ งคอมพิวเตอร์
! เครือ/ ง X-Ray เครือ/ งฉายรังสี
! เครือ/ งโทรคมนาคม เช่น เรด้า เครือ/ งถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ
** ผูเ้ ช่า ก็สามารถเอาประกันภัยได้ เพราะผูเ้ ช่ าต้องมีการรับผิดชอบตามสัญญาเช่า **
• ความคุม้ ครอง
หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น
! อุปกรณ์ทใ/ี ช้เก็บบันทึกข้อมูล ซึง/ ไม่อยูใ่ นตัวคอมพิวเตอร์
! อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
• ความคุ้มครองของหมวด 1 (All Risks)
! การลัดวงจร
! ไฟไหม้
! การตกหล่น (อุบตั เิ หตุ)
• ไม่คุม้ ครอง การลักทรัพย์ทไ/ี ม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ
3) ประกันภัยเครืMองจักร (Machinery Insurance)
เวลาทีMค้มุ ครอง ขณะทีMใช้ งานอยู่, พักงาน, ถอดเพืMอทําความสะอาดปรับปรุงเครืMองใหม่
• ความคุ้มครอง (All Risks) อุบตั เิ หตุเนื/องจาก
! ขาดความชํานาญ ความสะเพร่าของผูค้ วบคุมเครือ/ งจักร
! การขาดนํU าในหม้อนํU า
! ไฟฟ้าลัดวงจร
• ข้อยกเว้น
! การสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุต่างๆ ทีเ/ ป็ นสื/อกลางในการทํางานของเครือ/ งจักร เช่น นํU ามันหล่อลื/น
สารเร่งทางปฏิกริ ยิ า
! สายพานโซ่ขาดเนื/องจากการใช้งานต่อเนื/อง
! อะไหล่สนUิ เปลืองทีต/ อ้ งเปลีย/ นตามระยะเวลาบํารุงรักษา
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การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย = ราคาเครือ/ งจักรใหม่ (ชนิดและขนาดเดียวกัน) + ค่าขนส่ง + ภาษีศุลกากร +
ค่าแรงในการติดตังU
4) ประกันภัยหม้อกําเนิ ดไอนํNา และถังอัดความดัน (Boiler and Pressure Vessel : BPV)
• คุ้มครอง
! หม้อนํUาและถังอัดความดัน คุม้ ครองการระเบิดและยุบตัวของหม้อไอนํUา (ระเบิด หมายถึง อุบตั เิ หตุจาก
สาเหตุแรงดันภายในหม้อไอนํUาสูงมากเกินไป)
! ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
! ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวติ ของบุคคลภายนอก ซึง/ มิใช่ลกู จ้าง คนงาน หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้
เอาประกันภัย
• ข้อยกเว้น - ความเสียหายต่อหม้อนํU าเนื/องจากไฟไหม้
4.3 ประกันภัยความรับผิ ด
1) ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
! คุม้ ครอง บุคคลอืMน ซึง/ เข้ามาใช้บริการในสถานทีเ/ อาประกันภัย
! ผูท้ ต/ี อ้ งซือU ประกันภัย คือ เจ้าของกิ จการ
! ผูท้ ไ/ี ด้รบั ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ ผูป้ ระสบภัย
! คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมาย
- ความรับผิดของผูเ้ อาประกันภัยทีเ/ กิดขึนU จากการครอบครองสถานที/
- ความรับผิดนันU ต้องเกิดโดยอุบตั เิ หตุอนั เนื/องมาจากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย
- ความรับผิดของผูป้ ระกอบการต่างๆ ทีม/ ตี ่อบุคคลภายนอก
! ข้อยกเว้น : ความรับผิดเนื/องจากมลภาวะ
2) ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบวิ ชาชีพ (Professional Insurance)
! บุคคลทีส/ ามารถซือU ประกันภัย เช่น แพทย์ เภสัชกร ผูส้ อบบัญชี
! ความคุ้มครอง
- ความสูญเสียทางการเงินใดๆ ทีเ/ กิดจากข้อผิดพลาดในการทํางานตามวิชาชีพ
- ความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ซึง/ เกิดจากการดําเนินงานใน
วิชาชีพทีม/ สี าเหตุ
มาจากข้อผิดพลาดของผูเ้ อาประกันภัยซึง/ ได้ดาํ เนินการภายใต้ขอบเขตการประกอบวิชาชีพของตน
! อาณาเขตความคุ้มครอง
- ครอบคลุมอาณาเขตทีป/ ระกอบอาชีพอยู่
- ครอบคลุมอาณาเขตของศาลและกฎหมายทีใ/ ช้บงั คับ
- สามารถขยายออกไปนอกประเทศทีไ/ ด้ไปทํากิจกรรมได้
3) ประกันภัยความรับผิดเนืM องจากผลิ ตภัณฑ์ (Product Insurance)
รับผิดเนื/องมาจากสินค้าหรือเครือ/ งใช้ทผ/ี ลิต หรือ จําหน่ าย หรือ ขายโดย ผูเ้ อาประกันภัยหรือผูอ้ /นื ที/
ดําเนินการภายใต้ช/อื ของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงภาชนะทีผ/ ลิตภัณฑ์บรรจุอยู่
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! ความคุ้มครอง
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ผดิ พลาด
- ความผิดพลาดในขันU ตอนการผลิต
- การให้ขอ้ มูลทีผ/ ดิ พลาดแก่ผใู้ ช้ผลิตภัณฑ์ (ฉลาก แนะนํ าการใช้งาน)
4) ประกันภัยป้ ายโฆษณา : ปกติจะมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
ผูท้ าํ ประกันภัยคือ เจ้าของป้ าย
! ความคุ้มครอง แบ่งเป็ น 2 หมวด
1. ตัวป้ าย - โดยให้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ของผูส้ ญ
ั จรไปมา
- ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของผูส้ ญ
ั จรไปมา
! ไม่ค้มุ ครอง
1. ความเสียหายต่อเนื/อง
2. นํUาท่วม พายุ แผ่นดินไหว ภูเข้าไประเบิด สงคราม การจลาจล
3. กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์
4. การใช้งานมากเกินขนาด ให้ความร้อนสูงเกินขนาดหรือเร่งเครือ/ งเกินกําลัง
! ปัจจัยในการพิ จารณาเอาประกันภัย
- ขนาด ความสูง วัตถุ
- ติดตังU ในเขตชุมชนหรือไม่
- วงเงินจํากัดความรับผิดทีต/ อ้ งการ
5) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้ าทีM
ให้ความคุ้มครอง กรรมการและเจ้าหน้าทีร/ ะดับสูงหรือเจ้าหน้าทีร/ ะดับบริหารของบริษทั สําหรับความ
สูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื/องมาจาก “การละเมิดหรือการกระทําผิด ทีก/ รรมการหรือเจ้าหน้าที/
ของบริษทั ต้องรับผิดตามกฎหมาย
6) ประกันภัยอิ สรภาพ
คุ้มครอง ประกันตัวผูต้ อ้ งหา หรือ จําเลยในคดีอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวเพื/อการสอบสวน สังฟ
/ ้ อง หรือ
ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึง/ เป็ นการดําเนินคดีก่อนศาลมีคาํ พิพากษา ตามวงเงินทีศ/ าลกําหนด
4.4 ประกันภัยอืMนๆ
1) ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
! ความคุ้มครอง
- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้ อาประกันภัย
- อุปกรณ์ การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ)
- รางวัลพิ เศษ “โฮลอิ นวัน” ไม่เกิ น 1 ครังN / ปี
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! ข้อยกเว้น
- สงคราม กบฏ ปฏิวตั ิ

- อุปกรณ์เล่นกอล์ฟสึกรอ

- สูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟ

2) ประกันภัยโจรกรรม
กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย (First Loss Sum Insured) โดยพิจารณาจากโอกาสทีจ/ ะเป็ นไปได้ว่า ความ
สูญเสียต่อครังU สูงสุดเป็ นเท่าใด
! ความคุ้มครอง สูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ/ อาประกันภัยอันเนื/องมาจากการโจรกรรม แบ่งเป็ น
3 แบบดังนีU
$ โจรกรรม 1 (จร.1) คุม้ ครองการลักทรัพย์ทป/ี รากฏร่องรอยการงัดแงะเท่านันU
$ โจรกรรม 2 (จร.2) คุม้ ครองการลักทรัพย์ทป/ี รากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
$ โจรกรรม 3 (จร.3) คุม้ ครองการลักทรัพย์ทป/ี รากฏหรือไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะก็ได้ การชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ทังU 3 แบบ คุม้ ครองความเสียหายต่อตัวอาคารทีเ/ ก็บทรัพย์สนิ ทีเ/ อาประกันภัย
! ข้อยกเว้น
$ ทุจริตของผูเ้ อาประกันภัย และ ลูกจ้าง
$ ปล่อยบ้านร้างทิงU ไว้เกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
$ กระจก / สิง/ ประดับหรือข้อความบนกระจกทีถ/ ูกคนร้ายทําลาย
! ทรัพย์สินทีMไม่ค้มุ ครอง
$ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาพเขียน
3) ประกันภัยสําหรับเงิ น
“เงิน” หมายถึง ธนบัตร หรือ เหรียญกษาปณ์ ทีช/ ําระหนีUได้ตามกฎหมาย เช็คทีธ/ นาคารรับรองการจ่ายเงิน
ธนาณัติ เช็ค ไปรษณีย์
! แบบความคุ้มครอง
$ ประกันเงิน 1 (ปง.1) ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (รวมถึงการพยายามกระทําดังกล่าว)
$ ประกันเงิน 2 (ปง.2) การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามทีไ/ ม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
$ ประกันเงิน 3 (ปง.3) การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามทีไ/ ม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และรวมถึง
การฉ้อโกง ยักยอก โดยพนักงานรับส่งเงิน ผูร้ กั ษาทรัพย์ทค/ี น้ พบภายใน 3 วันทํางาน
ทังU 3 แบบคุม้ ครองความเสียหายอันเกิดจากการพยายามกระทําการด้วย
! ระบุความคุ้มครองความสูญเสียของเงิ น
$ ในสถานทีเ/ อาประกันภัย (ในเวลาทํางาน)
$ ในตูน้ ิรภัย หรือ ห้องนิรภัย (นอกเวลาทํางาน) **หากถูกยกไปทังU ตู้ จ่ายทังU เงินและตู้***
$ ระหว่างการขนส่ง
! ข้อยกเว้นของ ปง.1 และ ปง.2
$ ฉ้อโกง ยักยอก
$ ปลอมแปลงเอกสาร ทอนเงินผิด บัญชี / คํานวณผิดพลาด
$ สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่กต็ าม)
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4) ประกันภัยความซืM อสัตย์
! คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สนิ อันเนื/องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง
1. เป็ นการยักยอก เงิน / สินค้า
2. ทําในขณะทีเ/ ป็ นลูกจ้าง จะยักยอกเอง หรือ สมคบกับคนภายนอกด้วย
** นายจ้างทราบการฉ้อโกงหรือยักยอก แต่ยงั มอบหมายให้ลกู จ้างปฏิบตั หิ น้าที/ กรมธรรม์จะไม่มผี ลบังคับนับแต่วนั ทีน/ ายจ้างกระทํา
เช่นนันU **

! ข้อยกเว้นไม่ค้มุ ครอง
1. ลูกจ้างทีล/ าออก หรือ ถูกไล่ออก
2. ภรรยาของลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างมีส่วนรูเ้ ห็น
5) ประกันภัยกระจก
คุม้ ครองการแตกหักของกระจกทีต/ ดิ ตังU เรียบร้อยแล้วในสถานทีร/ ะบุไว้ในกรมธรรม์ ด้วยสาเหตุใดๆ ทีม/ ไิ ด้ระบุ
ยกเว้น (All Risks)
! ภัยทีส/ ามารถซือU ความคุม้ ครองเพิม/ เติมได้
$ ภัยจากการติดตังU
$ ภัยจากการขนส่ง
$ ภัยทีอ/ าจเกิดขึนU ในระหว่างการเก็บรักษา
! ข้อพิจารณารับประกันภัยกระจก (กระจกพิเศษทีม/ รี าคาสูง เช่น กระจกกันกระสุน สามารถเอาประกันภัย
ได้แต่ตอ้ งแจ้งและระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ชดั เจน)
$ ขนาดของกระจก
$ ประเภทของกระจก
$ บริเวณทีต/ ดิ ตังU กระจก
! ข้อยกเว้น
$ เสียรูป / เสียหาย / ร้าวไม่ตลอดความหนาของกระจก เช่น รอยขีดข่วน / รอยร้าวต่อผิวหน้ากระจก
$ การแตกหักทีเ/ กิดขึนU ระหว่างขนส่งหรือระหว่างติดตังU / ถอดออกหรือดัดแปลงสถานที/
$ จลาจล / นัดหยุดงาน
$ อัคคีภยั / ระเบิด / ฟ้าผ่า / ลมพายุ
$ การกักกัน การยึด การถูกริบ
6) ประกันภัยพืชผล
! คุ้มครอง ความเสียหายทีเ/ กิดกับพืชผลทางการเกษตรทีร/ บั ประกันภัยไว้ เช่น ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ อันเกิด
จากภัยธรรมชาติ เช่น นํUาท่วม ลูกเห็บ ลมพายุ เป็ นต้น
7) ประกันภัยปศุสตั ว์
! คุ้มครอง การเสียชีวติ ของปศุสตั ว์ทร/ี บั ประกันภัยไว้ เช่น โคนม ไก่ ฯลฯ จากการติดโรคหรืออุบตั เิ หตุ
และสามารถขอให้ผรู้ บั ประกันภัยขยายความคุม้ ครองภัยเพิม/ ต่างๆ เช่น การจีU ปล้น ลักขโมย รวมทังU ภัย
ธรรมชาติต่างๆได้ดว้ ย การชดใช้ให้เท่ากับมูลค่าของสัตว์ทต/ี ายหรือตามราคาซือU ขายกันในท้องตลาด
หรือ จํานวนสูงสุดเท่ากับทุนประกัน
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