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คู่มือเตรียมสอบความรูเ้พื3อขอรบัใบอนุญาต "นายหนา้ประกนัวินาศภยั" 
       

คูมื่อเตรียมสอบชดุนี 3จดัทําขึ 3นเพื<อรวบรวมความรู้ และข้อมลูตา่งๆที<สําคญัโดยมีวตัถปุระสงค์เพื<อให้ใช้ในการเตรียมความพร้อมใน
การสอบความรู้เพื<อขอรับใบอนญุาตเป็น "นายหน้าประกนัวินาศภยั"  โดยทางผู้จดัทําหวงัเป็นอยา่งยิ<งวา่เอกสารชดุนี 3จะเป็นประโยชน์แก่ทกุ
ท่านในการนําความรู้นี 3ไปใช้ หรือแนะนําให้กบัลกูค้า ผู้ เอาประกนั บคุคลทั<วไปได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

เนื $อหาวิชา และเกณฑ์การสอบ 

การสอบความความรู้เพื;อขอรับใบอนุญาตนายหน้า 
นายหน้า จาํนวนข้อสอบ 120 ข้อ 

จาํนวนข้อสอบ เกณฑ์การผ่าน 
1.  จรรยาบรรณนายหน้าประกนัภยัวินาศภยั 10 70% 
2.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยประกนัภยั 20 

60% 

3.  พ.ร.บ.ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 ฉบบัแก้ไข (2) พ.ศ. 2551 20 
4.  หลกัประกนัวินาศภยั 

70 
5.  ประกนัอคัคีภยัและประกนัภยัความเสี<ยงภยัทรัพย์สนิ 
6.  ประกนัภยัรถยนต์ 
7.  ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ 
8.  ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 

ระเบียบการสมัคร 
1. สมัครสอบรอบพเิศษ (ต้องผ่านการอบรมจาก บริษัทฯ ก่อน)             1. สมคัรผา่นแผนกการตลาด 

2. สมคัรผา่นสาขา บริษัท ศรีกรุงฯ ทกุสาขา 

2. สมคัรผ่านเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/th/exambroker/index.php            หวัข้อ “ใบสมัครสอบหน้าประกันวินาศ
ภัย” ตรวจสอบขั 3นตอนการสมคัร และดําเนินการยื<น            “สมัครสอบนายหน้าประกันภัยวินาศภัย” กรอกข้อมลูให้ครบ 
ถ้วน            พิมพ์ใบแจ้งหนี 3 (ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบผ่านธนาคาร) และ รอตรวจสอบรายชื<อผู้ มีสิทธิ}สอบ 

 

สถานที(สอบ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

สนง.คปภ. 
ถนนรัชดาภิเษก 

(ตรงข้ามศาลอาญา) 

สนง.คปภ. เขต 1 
(วภิาวดี) 

สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่ 
สนง.คปภ. ภาค 3 นครสวรรค ์
สนง.คปภ. ภาค 4 อดุรธานี 

สนง.คปภ. ภาค 6 นครราชสีมา 
สนง.คปภ. ภาค 10 นครปฐม 
สนง.คปภ. ภาค 12 สงขลา 

วันรับสมัคร / วันสอบ 
สมคัรวนัที< 1-10 

สมคัรวนัที< 11-20 
สมคัรวนัที< 21-30 

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

สมคัรวนัที< 1-20  สอบจนัทร์/พธุ/ศกุร์ 
สมคัรวนัที< 11-20 สอบจนัทร์/พธุ/ศกุร์ 
สมคัรวนัที< 21-30 สอบจนัทร์/พธุ/ศกุร์ 

จาํนวนรอบละ 20 40 10 

เวลาสอบ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. 
รอบบา่ย 13.00 – 16.00 น. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าด้วยประกนัภยั 
 
สญัญาประกนัภยั    
o คู่สญัญามี 2 ฝ่าย  

1) ผูร้บัประกนัภยั คือ คู่สญัญาฝา่ยซึ/งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจาํนวนหนึMงให้ 
2) ผูเ้อาประกนัภยั คือ คู่สญัญาฝา่ยซึ/งตกลงจะส่งเงินค่าเบีNยประกนัภยั (เงนิที/ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่ายใหก้บั

ผูร้บัประกนัภยั เรยีกว่า “ เบีNยประกนัภยั ”) 
 

o บคุคลทีMเกีMยวข้อง 3 ฝ่าย คอื  
1. ผูเ้อาประกนัภยั  
2. ผูร้บัประกนัภยั  
3. ผูร้บัประโยชน์ 

! ผูร้บัประโยชน์จะมีหรือไม่มีกไ็ด้แล้วแต่ผูเ้อาประกนัภยั 
! ผูเ้อาประกนัภยักบัผูร้บัประโยชน์ จะเป็นบคุคลเดียวกนักไ็ด้เพราะกฎหมายระบไุว้ / จะเป็นใครกไ็ด ้ไม่

จาํเป็นตอ้งมสี่วนไดเ้สยีในเหตุที/เอาประกนัภยั 
 

o ลกัษณะสญัญาประกนัภยั 
1. เป็นสญัญาที/ไม่มแีบบ เป็นสญัญาที/เกดิขึUนมผีลตามกฎหมาย โดยอาศยัคําเสนอและคาํสนองตอ้งตรงกนัเท่านั Uน 

การออกกรมธรรมเ์ป็นการออกหลกัฐานว่าไดม้ทีําสญัญาประกนัภยั จงึเรยีกไดว้่าสญัญาประกนัภยัเป็นที/มาของ
กรมธรรม ์

2. เป็นสญัญาที/ตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืจงึจะฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้
3. เป็นสญัญาต่างตอบแทน 
4. เป็นสญัญาที/มคี่าตอบแทนที/ไมเ่ท่าเทยีมกนั 
5. เป็นสญัญาเพื/อการเสี/ยงภยัหรอืการเสี/ยงโชค ถา้เกดิภยั ผูร้บัประกนัภยัตอ้งจ่ายค่าสนิไหม แต่ถา้ไมเ่กดิภยั กไ็ม่

ตอ้งจา่ย 
6. เป็นสญัญาเพื/อการชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 
7. เป็นสญัญาที/อาศยัเหตุการณ์อนัไมแ่น่นอนในอนาคต อาจจะเกดิหรอืไมเ่กดิกไ็ด ้
8. เป็นสญัญาเพื/อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก 

 

o สญัญาประกนัภยัคํNาจนุ  
สญัญาซึ/งผูร้บัประกนัภยัตกลงว่าจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื/อวนิาศภยัอนัเกดิแก่บุคคลอกีคนหนึ/งในนามของผูเ้อา
ประกนัภยั 
 

o โมฆียะ    
การกระทาํทีMใช้บงัคบัได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถกูบอกล้างสญัญา การบอกลา้ง ต้องทาํภายใน 1 เดือนนบัแต่
ทราบมลูเหตุอนัจะบอกลา้งได ้ 
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o กรมธรรมป์ระกนัภยั 
" เป็นหลกัฐานแห่งสญัญา ต้องมีเนืNอความต้องตามสญัญาประกนัภยั 
" ผูร้บัประกนัภยัจะต้องส่งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัแม้ผู้เอาประกนัภยัจะไม่ร้องขอ 
" กรมธรรมป์ระกนัภยัมคีวามสาํคญัในการฟ้องรอ้ง ไม่มีกรมธรรม ์แสดงว่า ไม่มีหลกัฐานการประกนัภยั บงัคบั

บริษทัไม่ได้ 
" กรมธรรมต์อ้งระบุ “ วนัทาํสญัญา ” หมายถงึ วนัทีMสญัญาประกนัภยัเกิดขึNน 
" กฎหมายบญัญตัวิ่ากรมธรรมป์ระกนัภยั ต้องลงลายมือชืMอของผู้รบัประกนัภยั 

 
o รายการทีMต้องมีเสมอในกรมธรรม ์  

-   ชื/อผูร้บัประกนัภยั    
-   ชื/อผูเ้อาประกนัภยั    
-   วตัถุที/เอาประกนัภยั 
 

o วตัถทีุMเอาประกนัภยัได้ คือ 
" บุคคล 
" ทรพัยส์นิ 
" ความรบัผดิตามกฎหมาย เช่น ความซื/อสตัย,์ ความประมาทเลนิเล่อของมนุษย,์ ความรบัผดิในวชิาชพี 

 
o บคุคลผู้มีสิทธิได้รบัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย 

-   ผูเ้อาประกนัภยั    -   ผูร้บัประโยชน์    -   ผูเ้สยีหาย  
 

o “ ผู้มีส่วนได้เสีย ” ตามความหมายของการประกนัภยั  
**การทาํประกนัวินาศภยั ผูเ้อาประกนัภยัจาํเป็นต้องมีส่วนได้เสียในขณะทีMทาํสญัญา** 
" บุคคลที/เป็นทายาทโดยธรรม ของผูเ้อาประกนัภยั 
" บุคคลที/ไดร้บัความเสยีหายจากการเอาประกนัภยั 
" บุคคลที/ไดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณ์ที/เกดิขึUน เช่น ธนาคารผูร้บัจาํนองบา้น เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ยอ่มมี

ส่วนไดเ้สยีเมื/อบา้นที/ตนรบัจาํนอง เกดิไฟไหม ้หรอืมคีวามเสยีหายเกดิขึUน กเ็ท่ากบัว่า ธนาคารกจ็ะสญูเสยี
หลกัประกนัเงนิกู้ 
 

ตวัอย่าง นาย ส. เช่าตกึ 2 ชั Uนมมีลูค่า 1,200,00 บาท ในราคาเดอืนละ 10,000 บาท โดย นาย ส. ผูเ้ช่าไดท้ําประกนัอคัคภียั
ตกึที/เช่านีUกบับรษิทั A  

800,000 บาท อกี 1 เดอืน ทาํประกนัอคัคภียัตวัตกึกบับริษทั B อกี 400,000 บาท รวมทั Uงเฟอรนิ์เจอรใ์นวงเงิน 
100,000 บาท โดยทั Nง 2 กรมธรรมร์ะบุนาย ส. เป็นผูเ้อาประกนัภยั และผู้รบัประโยชน์ ต่อมาเกดิไฟฟ้าลดัวงจร
ไฟไหมต้กึเสยีหาย 200,000 บาท เฟอรนิ์เจอรเ์สยีหาย 20,000 บาท นาย ส. จะได้รบัค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ? 
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ผูร้บัประกนัภยั      ทรพัยสิ์นทีMเอาประกนัภยั 
1.   บรษิทั A       อาคาร 800,000   
2.   บรษิทั B       อาคาร 400,000 + เฟอรนิ์เจอร ์100,000 
  

สิทธิและหน้าทีMของผูเ้กีMยวข้องในสญัญาประกนัภยั 
 

สิทธิ หน้าทีM 
ผูเ้อาประกนัภยั 

1. สทิธเิรยีกใหส้่งมอบกรมธรรม ์
2. สทิธใินการลดเบีUยประกนัภยั  2.1 ความเสี/ยงภยัลดลง 

                                                          2.2 มลูค่าเอา
ประกนัภยัลดลง 

3. เรยีกใหห้าประกนัภยัอนัสมควร 
4. การบอกเลกิสญัญา 
5. เรยีกใหใ้ชค้่าสนิไหมทดแทน 

 
1. เปิดเผยขอ้ความจรงิและไม่แถลงขอ้ความเทจ็ 
2. หน้าที/ชาํระเบีUยประกนัภยั 
3. ป้องกนัรกัษาทรพัยส์นิที/เอาประกนัภยั 
4. บอกกล่าวการเกดิวนิาศภยั 

ผูร้บัประกนัภยั 
1. การเรยีกเบีUยประกนัภยั 
2. เรยีกใหห้าประกนัอนัสมควร 
3. ลดจาํนวนค่าสนิไหมทดแทน 
4. บอกเลกิสญัญา 
5. สทิธผิูเ้อาประกนัภยั/ผูร้บัประโยชน์ชดใชค้่าสนิไหม 
6. สทิธใินการรบัช่วงสทิธิ p 

 
1. หน้าที/ส่งมอบกรมธรรม ์
2. หน้าที/คนืเบีUยประกนัภยั 
3. หน้าที/สํารวจและตรีาคาความเสยีหาย 
4. หน้าที/ออกค่าใชจ้่ายในการตรีาคาความเสยีหาย 
5. หน้าที/ชดใชค้่าสนิไหมทดแทน 

ผูร้บัประโยชน์ 
สทิธขิองผูเ้อาประกนัภยัที/ยกให ้
 
 

 
1. หน้าที/ระมดัระวงัมใิหว้นิาศภยัเกดิขึUนจากความ

ทุจรติ/ประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง 
2. หน้าที/บอกกล่าวการเกดิวนิาศภยัโดยไมช่กัชา้ 

 
o สญัญาประกนัภยัซํNาซ้อน ที/ถอืว่าทาํพรอ้มกนั หมายถงึ ทาํวนัเดียวกนั 

" ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัการชดใชต้ามจาํนวนที/ตนไดร้บัความเสยีหายจรงิ 
" ผูร้บัประกนัภยัจะตอ้งชดใชโ้ดยแบ่งตามสดัส่วนที/ตนไดร้บัประกนัไว ้(กรณทีาํพรอ้มกนั) 
" ผูร้บัประกนัจะตอ้งชดใชก่้อนหลงัตามลําดบัวนัเวลาการรบัประกนั (กรณทีําสบืเนื/อง) 

 
o ผูร้บัประกนัภยัไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัหรือผูร้บัประโยชน์ ในกรณดีงัต่อไปนีU 

1. ผูเ้อาประกนัภยั หรือ ผู้รบัประโยชน์ 
- ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง*    -    ทุจริต  

2. ความไม่สมประกอบในเนืNอวตัถทีุMเอาประกนัภยั เช่น อาคารถล่ม เนื/องจากสดัส่วนของปนูที/ไมไ่ดม้าตรฐาน 
3. กรมธรรมร์ะบุเป็นขอ้ยกเวน้ไว ้

ทรพัยสิ์นเสียหาย คุม้ครองเนื/องจากเป็นทรพัยส์นิของนาย ส. 
วงเงนิ 20,000 บาท (ตามความเสยีหายที/แทจ้รงิ และไมเ่กนิทุนประกนัภยั) 
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o เงืMอนไขการยกเลิกกรมธรรม ์ผู้รบัประกนัภยั และ ผู้เอาประกนัภยัต่างมสีทิธบิอกเลกิสญัญาประกนัภยั โดย
แบ่งเป็น 2 เงื/อนไขดงันีU 
1) หากผูเ้อาประกนัภยับอกเลกิ บรษิทัจะคนืเบีUยประกนัภยัตามอตัราระยะสั Uน Short Rate (คดิเป็น%) ตามที/ระบุไว ้ 

ในเงื/อนไขกรมธรรม ์
2) หากผูร้บัประกนัภยับอกเลกิสญัญาประกนัภยั ต้องส่งหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผู้

เอาประกนัภยัตามที/อยูล่่าสุด บรษิทัประกนัภยัจะคนืเบีUยประกนัภยัตามสดัส่วน Pro Rata (เฉลี/ยรายวนั) 
 

o กฎหมายเกี/ยวกบัการประกนัภยัมคีวามเกี/ยวขอ้งกบักฎหมายละเมิดมากที/สุด  
 

o อายคุวามฟ้องร้องตามสญัญาประกนัวนิาศภยัมรีะยะเวลา 2 ปี (นบัแต่วนัเกดิวนิาศภยั) 
 

o หลกัที/เกี/ยวขอ้งกบัสญัญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
-   หลกัสจุรติต่อกนัอยา่งยิ/ง  -   หลกัสว่นไดเ้สยีในเหตุที/เอาประกนัภยั  -   หลกัการรบัชว่งสทิธิ p 
 

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัทีM 3) พ.ศ. 2558 
(พรบ. ฉบบัเดิม พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 (ฉบบัที > 2) พ.ศ. 2551) 

 
o ผูร้กัษาการตาม พ.ร.บ. นีN  หมายถงึ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

อาํนาจหน้าทีMของ ร.ม.ต. ว่าการกระทรวงการคลงั *** จดัตั Nง/ควบรวม เป็นอาํนาจหน้าทีMของ รมว.คลงั โดยอนุมติัคณะ ครม. *** 

! การให ้/ ควบรวม / เพกิถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
! การแต่งตั Uงพนกังานเจา้หน้าที/ตาม พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยั 

 

o คณะกรรมการ คปภ. มีอาํนาจหน้าทีM 
ก. กําหนดหลกัสตูร / วธิกีารในการสอบ / อบรม เพื/อขอรบัใบอนุญาตตวัแทน / นายหน้า 
ข. พจิารณาอุทธรณ์เมื/อตวัแทน / นายหน้า ถูกเพกิถอนใบอนุญาต 
ค. กําหนดแบบของสมุดทะเบยีน / สมดุบญัชขีองนายหน้านิตบิุคคล 
ง. กําหนดใหบ้รษิทัจดัสรรเงนิสาํรองต่างๆ       
จ. กําหนดใหบ้รษิทันําเบีUยประกนัภยัไปลงทุนธุรกจิใดได ้
ฉ. กําหนดหลกัเกณฑเ์รื/องการประวงิการจา่ยสนิไหมฯ 

 

o นายทะเบียน หมายถงึ เลขาธิการคณะกรรมการ คปภ. หรอืผูซ้ึ/งเลขาธกิารฯ มอบหมาย 
 

o พ.ร.บ. นีNออกมาเพืMอควบคมุ  
1) บริษทั / สาขาบริษทั 

1.1 บรษิทัมหาชนจาํกดั ที/ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
1.2 สาขาของบรษิทัประกนัวนิาศภยัต่างประเทศที/ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิในประเทศไทย 
# การขอใบอนุญาตประกอบธรุกิจของบริษทัประกนั บรษิทัตอ้งยื/นคําขอรบัใบอนุญาตต่อรฐัมนตรี

กระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ีโดย พ.ร.บ. กําหนดใหบ้รษิทั 

จาํ  :  1.  อาํนาจหน้าทีMของ ร.ม.ต. การคลงั ซึMง มีเพียง 2 ขอ้ 
2.  อาํนาจหน้าทีMของคณะกรรมการ คปภ. 6 ข้อ 

*นอกเหนือจากนีN เป็นอาํนาจหน้าทีMของนายทะเบียนทั NงสิNน* 
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1. ตอ้งระวางหลกัทรพัยป์ระกนัไวก้บันายทะเบยีนตามจาํนวนที/กําหนดเพื/อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยั เมื/อบรษิทัเลกิกจิการ (หากหลกัทรพัยไ์ม่พอ ต้องเพิMมภายใน 2 เดือน) 

2. ดาํรงไวซ้ึ/งเงนิกองทุน (กองทุนขาด ต้องเสนอโครงการภายใน 30 วนั) 
# สดัส่วนจาํนวนหุ้น 

1. บรษิทัตอ้งมจีาํนวนหุน้ที/บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยถอือยูไ่ม่ตํMากว่าร้อยละ 75 และ ตอ้งมกีรรมการเป็นบุคคลซึ/ง
มสีญัชาตไิทย ไม่ตํMากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทั Uงหมด 

2. หากมเีหตุอนัสมควร อาจใหช้าวต่างชาตถิอืหุน้ไดถ้งึ 49% และใหม้กีรรมการที/เป็นชาวต่างชาตไิดเ้กนิ 1 ใน 
4 แต่ไมถ่งึกึ/งหนึ/งของจาํนวนกรรมการทั Uงหมด 
 

2) ตวัแทน และ นายหน้า * (เทคนิคการจาํ “ตวัแทนชกัชวน นายหน้าชีNช่อง) * 
" ตวัแทนประกนัวินาศภยั   ผูซ้ึ/งบรษิทัมอบหมายใหท้าํการ ชกัชวน ใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับรษิทัที/

ระบุไวใ้นใบอนุญาตฯ เท่านั Uน 
" นายหน้าประกนัวินาศภยั ผูซึ้MงชีNช่อง  หรอืจดัการใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยั โดยกระทํา

เพื/อบาํเหน็จเนื/องจากการนั Uน 
 

o การรบัชาํระเบีNยประกนัภยั 
# ตวัแทน : สามารถชําระเบีUยประกนัภยัไดโ้ดยไมต่อ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจรบัเบีUยประกนัภยั 
# นายหน้า/พนกังานเกบ็เงนิของบรษิทัประกนั : ตอ้งไดร้บัมอบอํานาจเป็นหนงัสอืจากบรษิทัก่อน ถงึจะรบัเบีUย

ประกนัภยัได ้
 

o การทาํสญัญาประกนัภยั 
# ตวัแทน/นายหน้า : จะทาํสญัญาประกนัวนิาศภยัในนามบรษิทัประกนัภยัได ้ตอ้งไดร้บัมอบอํานาจเป็นหนงัสอืจาก

บรษิทัก่อน 
 

o คณุสมบติัการเป็นตวัแทน / นายหน้า 
1)  บรรลุนิตภิาวะ 
2)  มภีมูลิําเนาในประเทศไทย 
3)  ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ ั /นเฟือนไมส่มประกอบ 
4)  ไมเ่คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที/สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี/ยวกบัทรพัยท์ี/กระทาํโดยทุจรติ เวน้แต่ไดพ้น้ 

โทษมาแลว้ไม่ 
น้อยกว่า 5 ปีก่อนวนัขอรบัใบอนุญาต 

5) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
6) ไมเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนหรอืนายหน้าประกนัวนิาศภยัภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัขอรบั

ใบอนุญาต 
 

o นายหน้าแบ่งเป็น 2 ประเภท 
1)   นายหน้าบุคคลธรรมดา 
2)   นายหน้านิตบิุคคล 
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     นายหน้านิติบคุคล การขอรบัใบอนุญาตเป็นนายหน้านิตบิุคคล 
- ตอ้งมสีาํนกังานใหญ่ในประเทศไทย      
- การประกอบธุรกจิอยูใ่นวตัถุประสงค ์
- มพีนกังาน / ลกูจา้ง ที/ไดร้บัใบอนุญาตนายหน้าอย่างน้อย 5 คน 

 

ความรู้เพิMมเติม 
o ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัสิUนสุดเมื/อ 

ก. ไดร้บัแต่งตั Uงเป็นกรรมการบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
ข. ไดร้บัแต่งตั Uงเป็นผู้จดัการในบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
ค. เป็นพนักงาน / ลูกจ้างบรษิทัประกนัวนิาศภยั 

o ใบอนุญาตนายหน้าประกนัวินาศภยั มกีําหนด อาย ุ1 ปี นบัแต่วนัที/ออกใบอนุญาต  
o ต่ออายุบตัร ตวัแทน / นายหน้า จากนายทะเบยีน สามารถต่ออายุล่วงหน้าภายใน 2 เดือนหรือไม่เกินวนัทีMบตัร

หมดอาย ุ
o ต่ออาย ุ1 ปี 2 คราวแล้ว ต้องต่อแบบ 5 ปี ในคราวต่อๆ ไป (ไม่มใีบอนุญาตตลอดชวีติ) 
o เป็นสิทธิเฉพาะตวั โอนใหผู้ใ้ดมไิด ้(ใหใ้ครยมืใชไ้มไ่ด)้ 
o หากยงัไม่ได้รบัใบอนุญาต ไม่มีสิทธิชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญากบับรษิทั 
o ผูใ้ดจะขอใบอนุญาตตวัแทน และใบอนุญาตนายหน้า พรอ้มกนัไมไ่ด ้ต้องถืออย่างใด อย่างหนึMง 
o เป็นโรคพิษสุรา / มีหนีNสินล้นพ้นตวั / ผูเ้คยต้องโทษจาํคกุ 1 เดือนในความผิดลหโุทษกข็อใบอนุญาตได้ 
o นายยนื เคยเป็นคนล้มละลาย บดันีUศาลได้สั Mงเพิกถอนคาํสั Mงใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ นายยนื มาสอบความรูไ้ด ้

นายยนืมสีทิธิยื/นคําขอรบัใบอนุญาตตวัแทนฯเพราะกฎหมายบญัญตัิว่า ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (ขณะขอ
ใบอนุญาต) 

o ถูกศาลพพิากษาจาํคุกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตนายหน้า เพราะไม่ใช่ความผดิ
เกี/ยวกบัทรพัยท์ี/กระทาํโดยทุจรติ 

o นายหน้าประกนัวินาศภยัทีMถกูนายทะเบยีนสั /งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั อาจยื >นอทุธรณ์
คาํสั >งเพิกถอนใบอนุญาต ได้ภายในกาํหนด 15 วนันับแต่วนัที/ได้ทราบคําสั /งต่อ คณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั
ใหเ้ป็นที Eสุด) 

 

บทกาํหนดโทษ บริษทัประกนั 
ออกเอกสาร/กรมธรรม/์เอกสารแนบทา้ยโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบ ปรบัไม่เกนิ 300,000 บาท 
ประวงิการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน ปรบัไม่เกนิ 500,000 บาท 

**บทกาํหนดโทษตวัแทน / นายหน้า 
การฝ่าฝืนกฎหมาย บทกาํหนดโทษ 

ผูใ้ดกระทาํการเป็น ตวัแทน / นายหน้าโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาต จาํคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 50,000 บาท หรอืทั Uงจาํทั Uงปรบั 
ตวัแทน ทาํสญัญาประกนัภยั 
นายหน้า / พนกังานบรษิทั ทาํสญัญา / รบัเบีUย โดยไม่ไดร้บัหนงัสอื
มอบอาํนาจจากบรษิทั 

    จาํคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืทั Uงจาํทั Uงปรบั 
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นายหน้าฯ ไมแ่สดงใบอนุญาตเมื/อชีUช่องหรอืจดัการใหท้าํสญัญา 
นายหน้า / พนกังานบรษิทั 
    *   ไม่แสดงหนงัสอืมอบอาํนาจเมื/อรบัเบีUยประกนัภยั 
    *   ไม่ออกเอกสารการรบัเงนิของบรษิทั 

 
 

ปรบัไม่เกนิ 30,000 บาท 

   และ เป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหาย แก่บรษิทั / ผูเ้อาประกนัภยั      จาํคุกไม่เกนิ 3 เดอืน ปรบัไม่เกนิ 30,000 บาท หรอืทั Uงจาํทั Uงปรบั 

นายหน้านิติบุคคล                                                                                   
1.   ไมม่สีาํนกังาน                                                                                                                            

 
ปรบั 10,000 – 50000 บาท 

2.   ยา้ยสาํนกังานโดยไม่แจง้นายทะเบยีนภายใน 5 วนั ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 

3.   ไม่ลงรายการในสมุดทะเบยีน / สมุดบญัช ีภายใน 7 วนั ปรบัไม่เกนิ 50,000บาท+(ไม่เกนิวนัละ 2,000บาทตลอดเวลาฝา่ฝืน) 
4.   ไม่ร่วมมอืในการตรวจสอบ / ใหถ้อ้ยคาํ / สง่รายงาน 
5.   ขดัขวาง / ไม่อาํนวยความสะดวกการเขา้ตรวจสอบ 

จาํคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท 
หรอืทั Uงจาํทั Uงปรบั 

 

# ในกรณทีี/บรษิทัประกนัไดส้่งมอบกรมธรรมใ์หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์  หรอืไดส้่งมอบแก่นายหน้า
เพื/อส่งมอบแก่ผูเ้อา  
 ประกนัหรอืผูร้บัประโยชน์นั Uนกด็ ีให้สนันิษฐาน ไวก่้อนว่าผูเ้อาประกนัภยัรายนั Uนไดช้าํระเบีUยประกนัภยัแก่
บรษิทัแลว้ 

# บรษิทัประกนัภยั หา้มจ่ายค่าบาํเหน็จหรอืค่าตอบแทนใดๆใหก้บัคนที/ยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตเป็นตวัแทน/นายหน้า
ประกนัภยั 
 

หลกัการประกนัวินาศภยั 
 

1. หลกัส่วนไดเ้สยีในเหตุประกนัภยั (Principle of Insurable Interest) 
หมายถงึ ส่วนไดเ้สยีที/อาจเอาประกนัภยัได ้กล่าวคอื ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมกีรรมสทิธิ p สทิธ ิประโยชน์ หรอืความรบั
ผดิตามกฎหมายในวตัถุที/เอาประกนัภยัในขณะที/ทําสญัญาประกนัภยั   
 สญัญาประกนัภยัทีMผูเ้อาประกนัภยัไม่มีส่วนได้เสียในทรพัยสิ์นทีMเอาประกนัภยั  =  ไม่ผกูพนัคู่สญัญา 
 

!!!! เหตุผลและความสาํคญัของการมสี่วนไดเ้สยีในเหตุที/เอาประกนัภยัคอื  
1. ช่วยมใิหก้ารประกนัภยัเป็นการพนนั เพราะการที/บุคคลใดเอาประกนัภยัในสิ/งที/เขาไมม่คีวามเกี/ยวขอ้ง เขา

ยอ่มไมไ่ดร้บัความ  
เสยีหายเมื/อสิ/งนั Uนถูกทาํลายหรอืเสยีหาย ฉะนั Uน การที/เขาไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนเมื/อเกดิความเสยีหายนั Uน
ยอ่มไมถู่กตอ้ง 

 2.   เพื/อป้องกนัวตัถุที/เอาประกนัภยัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายโดยจงใจ  
*** เพืMอป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการประกนัภยั *** 

 

2. หลกัสุจรติต่อกนัอยา่งยิ/ง (Utmost Good Faith) เป็นหลกัที/ใชบ้งัคบัทั Nงผู้เอาประกนัภยั และผู้รบัประกนั โดย หลกั
สจุริตใจอย่างยิMง เกี/ยวกบั 
ก. การเปิดเผยขอ้ความจรงิ    
ข. การไมแ่ถลงขอ้ความเทจ็   

*** หากฝ่าฝืน กรมธรรม์ตกเป็นโมฆยีะ *** 
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ค. การปฏบิตัติามขอ้รบัรอง 
** หลกัสจุริตต่อกนัอย่างยิMงตามกฎหมายประกนัภยั หมายถึง การกระทาํของผูเ้อาประกนัภยั ** 

** หลกัสจุริตใจอย่างยิMงเป็นหลกัทีMใช้บงัคบักบั ผูเ้อาประกนัภยั และ ผูร้บัประกนัภยั ** 
 

3. หลกัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามความจรงิ (Principle of Indemnity)  
หมายถงึ หลกัการชดใช้ค่าเสียหายตามทีMเสียหายจริง โดยจะชดใชต้ามความเสยีหายที/เป็นจรงิเท่านั Uน ทั UงนีUจะตอ้ง
ไมเ่กนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั เพืMอมิให้ผูเ้อาประกนัภยัมีกาํไรจากการประกนัภยั 
" “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” (Claim) หมายถงึ การที/ผูเ้อาประกนัภยัไดเ้รยีกรอ้งใหผู้ร้บัประกนัภยัชดใช้

ค่าเสยีหายใหโ้ดยที/ความเสยีหายดงักล่าวต้องเป็นผลมาจากภยัทีMได้เอาประกนัภยัไว้ 
" หลกัการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ก. กําหนดความเสยีหาย ณ สถานที/และในเวลาที/เกดิภยัขึUน 
ข. ตอ้งเป็นค่าเสยีหายที/เกดิขึUนจรงิ 
ค. ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิที/เอาประกนัภยัไว ้

" วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ก. จ่ายเป็นตวัเงิน   
ข. ซ่อมแซม 
ค. หาของมาทดแทน คือ วธิกีารหาสิ/งที/เป็นประเภท ชนิด และคุณภาพอย่างเดยีวกนักบัทรพัยส์นิที/เอา

ประกนัภยั เช่น การเปลี/ยนไฟทา้ยรถที/ถูกชนแตก 
ง. ทาํให้กลบัสู่สภาพเดิม เช่น โรงงานถูกไฟไหมห้รอืระเบดิเสยีหายทั Uงหมด ผูร้บัประกนัภยัจะก่อสรา้งโรงงาน

นั UนขึUนใหม ่เพื/อใหโ้รงงานนั Uนสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนเดมิ 
 

ความรู้เพิMมเติม 
" สินไหมกรณุา” (Ex-Gratia payment) หมายถงึ จาํนวนเงนิที/ผูร้บัประกนัภยัจ่ายใหแ้ก่ผูเ้รยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

แมว้่าจะมคีวามเหน็ว่าไมต่อ้งรบัผดิตามเงื/อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั 
เช่น หากวนิาศภยัที/เกดิขึUนไม่อยู่ในความรบัผิดตามสญัญาประกนัภยั ซึ/งผูร้บัประกนัภยัอาจจาํเป็นตอ้งตกลง 
จา่ยเงนิไปจาํนวนหนึ/งเพืMอเป็นการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน วิธีนีNเรียกว่า Ex-Gratia payment 
 

4. หลกัการรบัช่วงสทิธิ p (Subrogation) **** เป็นหน้าทีMของผูร้บัประกนัภยั **** 
หมายถงึ หลกัการใหส้ทิธแิก่ผูร้บัประกนัภยัไปเรยีกรอ้งค่าเสยีหายคนืจากผูท้าํละเมดิ (เกิดขึNนจากการกระทาํของ
มนุษยเ์ท่านัNน) 
เช่น ความเสยีหายที/เกดิขึUนจากการกระทําของมนุษย,์ ผูก่้อใหเ้กดิวนิาศภยัตอ้งมใิช่ผูเ้อาประกนัหรอืผูร้บัประโยชน์ 
  **** สญัญาประกนัภยัที/ผูร้บัประกนัภยัจะรบัช่วงสิทธิ� ไม่ได้ คือ ประกนัชีวิต **** 
 

5. หลกัการรว่มชดใชค้่าสนิไหมทดแทน(หลกัการเฉลี/ย) (Contribution) 
ก. มผีูร้บัประกนัภยัตั Uงแต่ 2 รายขึUนไป 
ข. ใหค้วามคุม้ครองภยัชนิดเดยีวกนั 
ค. มวีตัถุที/เอาประกนัภยัเดยีวกนั 
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6. หลกัสาเหตุใกลช้ดิ (Proximate Cause) 
หมายถงึ ต้นเหตทีุMทาํให้เกิดความเสียหายโดยตรง หรอืเป็นเหตตุ่อเนืMองโดยไม่ขาดตอนที/ทําใหเ้กดิความ
เสยีหาย 

 

o ความเสีMยงภยั (Risk)  
โอกาสทีMจะเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึMงทีMไม่แน่นอน ขึNนในอนาคตและจะนํามาซึMงความเสียหายทาง
เศรษฐกจิ เช่น โอกาสที/โรงงานจะถูกไฟไหม,้ โอกาสที/จะถูกฟ้าผ่า 
มิใช่   -   เป็นภยัทีMจะเกิดขึNนอย่างแน่นอน 
" ประเภทความเสีMยงภยั 

1. การเสีMยงภยัทีMแท้จริง (Pure Risk) คอื โอกาสที/จะเกดิความเสยีหายถา้มภียัเกดิขึUน เช่น อคัคภียั ฟ้าผ่า นํUา
ท่วม 

2. ความเสี/ยงภยัจาํเพาะ (Particular Risk) คอื ความเสี/ยงภยัที/มผีลกระทบและก่อใหเ้กดิความเสยีหายจาํเพาะ
เจาะจงต่อบุคคลหนึ/งบุคคลใด หรอื กลุ่มหนึ/งกลุ่มใดโดยเฉพาะเท่านั Uน  

3. ความเสี/ยงภยัคงที/ (Static Risk) คอื ความเสี/ยงภยัจากสาเหตุอื/นๆ ที/ไมข่ึUนอยูก่บัการเปลี/ยนแปลงในทาง
เศรษฐกจิ เช่น ภยัธรรมชาต ิ 

4. ความเสี/ยงภยัที/เอาประกนัภยั (Insurable Risk) คอื ความเสี/ยงภยัที/มลีกัษณะเป็นความเสี/ยงภยัแทจ้รงิ และ
เป็นความเสี/ยงที/มผีลกระทบเฉพาะบุคคล  
 

o ภยั (Peril)  
สาเหตทีุMทาํให้เกิดความเสียหาย  
" สาเหตคุวามเสียหายจากธรรมชาติ (Natural Perils) เช่น ไฟไหม ้ฟ้าผ่า แผ่นดนิไหว 
" สาเหตคุวามเสียหายจากบคุคล (Human Perils) เช่น การลอบวางเพลงิ 
" สาเหตคุวามเสียหายจากเศรษฐกิจ (Economic Perils) เช่น สภาพเงนิเฟ้อ 

 

o สภาวะภยั (Hazard) 
สภาพหรือเงืMอนไขทีMทาํให้ภาวการณ์ทีMช่วยส่งเสริมให้เกิดภยัมากขึNน หรือลดน้อยลง 
" สภาวะภยัทางด้านกายภาพ (Physical Hazard)  สภาพส่งเสรมิใหเ้กดิความเสยีหายหรอืสญูเสยีที/เกดิจาก

สภาพแวดลอ้มหรอืเกดิจากตวัวตัถุที/เอาประกนัภยัเอง เช่น บา้นไม ้ครึ/งตกึครึ/งไม ้อยูใ่นชุมชนแออดั 
" สภาวะภยัทางด้านศีลธรรม/คณุธรรม (Moral Hazard) สภาพส่งเสรมิใหเ้กดิความเสยีหายหรอืสญูเสยีโดย

เจตนาทุจรติของผูเ้อาประกนัภยั เช่น การวางเพลงิ 
การกระทาํโดย “ทุจริต” หมายถึง 
ก. การกระทาํโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเอง หรือ 
ข. การรู้เหน็เป็นใจให้ผูอื้Mนกระทาํโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อตนเอง 
เช่น  การเผาทรพัยส์นิเอาประกนัภยั (ลอบวางเพลงิจากผูเ้อาประกนัภยั) 
ผล   :    ทาํใหผู้ร้บัประโยชน์เสยีสทิธิ pในการรบัประโยชน์ 

" สภาวะภยัทางจริยธรรม/อปุนิสยั (Morale Hazard) เป็นการกระทาํที/เกดิจากความประมาทเลนิเล่อ ไมเ่จตนา 
ขาดความระมดัระวงัในการป้องกนัภยัตามสมควร เช่น เผลอสบูบุหรี/บนเตยีงนอน ไมด่บัธปูก่อนนอน เป็นตน้ 
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ข้อแตกต่าง ระหว่างสภาวะภยัทางคุณธรรมกบัสภาวะภยัทางอุปนิสยั คอื 
! สภาวะภยัทางคณุธรรม =   การกระทาํทีMตั Nงใจหรือเจตนา 
! สภาวะภยัทางอปุนิสยั  =   การกระทาํทีMเกิดจากความประมาทเลินเล่อไม่เจตนา 

 

ตวัอยา่ง  นายอํานาจถูกฟ้าผ่า ในขณะกําลงัเดนิอยูก่ลางทุ่งโล่งขณะฝนตก โดยที/ไดใ้ส่สรอ้ยคอทองคาํหนกั 2 บาท  
ออกไปดว้ย  
ความเสีMยงภยั (Risk)    คอื  โอกาสที/จะถูกฟ้าผ่า 
ภยั (Peril)                    คอื  ฟ้าผ่า 
สภาวะภยั (Hazard)      คอื  ใส่สรอ้ยคอทองคาํ เดนิกลางทุ่งขณะฝนตก 
 

ตวัอยา่ง  น.ส. สมศร ีปลกูบา้นซึ/งสรา้งดว้ยไมอ้ยูใ่นชุมชนซอยราชวถิ ี6 และไดเ้กดิเพลงิไหม ้
สภาวะภยั (Hazard)      คอื ตั Uงอยูใ่นชุมชนซอยราชวถิ ี6 
ภยั (Peril)                    คอื เพลงิไหม ้
ความเสีMยงภยั (Risk)    คอื โอกาสเกดิเพลงิไหม ้

 

o การจดัการความเสีMยงภยั 
1) กลุ่มวิธีการด้านการควบคมุความเสีMยงภยั 

! การหลีกเลีMยงความเสีMยงภยั เป็นวธิกีารขจดัโอกาสที/อาจจะเกดิความเสยีหายจากสาเหตุบางอย่างใหห้มด
สิUนไป 

! การป้องกนัการเกิดความเสียหาย เป็นวธิกีารป้องกนัเพื/อไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย โดยพยายามลดโอกาส 
ความน่าจะเป็นหรอืจาํนวนครั Uงที/อาจจะเกดิความเสยีหายใหน้้อยลง เช่น การตดิป้ายหา้มสบูบุหรี/  

! การบรรเทาความเสียหาย เป็นการลดระดบัความรุนแรงของความเสยีหายที/อาจจะเกดิขึUน เช่น การ
ดบัเพลงิเวลาไฟไหม ้

! การแยกภยั เป็นวธิกีารพยายามลดความเสี/ยง โดยการแบ่งหน่วยความเสี/ยง เช่น การตั Uงโรงงานและโกดงัไว้
คนละที/ การกระจายจาํนวนพนกังานขายที/มผีลงานดเีด่นไปทศันศกึษา โดยเดนิทาง 2-3 เที/ยวบนิ 

! การทําสาํเนา 
 

2) กลุ่มวิธีการด้านการจดัการทางการเงินสาํหรบัความเสีMยงภยั 
! การเกบ็การเสีMยงภยัไว้เอง (Retention of Risk) ประกนัภยัถือเป็น “Self-Insurance”  
! การโอนความเสีMยงภยั (Transfer of Risk) ประกอบดว้ย 2 รปูแบบ  

$ โอนในรปูแบบการทาํประกนัภยั 
$ โอนไปใหบุ้คคลอื/นที/ไมไ่ดเ้ป็นบรษิทัประกนัภยั 

! Combination Techniques คอื การโอนภาระความเสี/ยงในรปูแบบประกนัภยั และ การรบัความเสี/ยงภยัไว้
เองบางส่วน  
 

o ประกนัภยั เทียบกบั การพนัน 
! เหมอืนกนั   :   ต่างกข็ึUนอยู่กบัเหตุการณ์อนัไมแ่น่นอนในอนาคต 
! ต่างกนั        :   ประกนัภยัตอ้งมสี่วนไดเ้สยีการพนันไมต่อ้งมสี่วนไดเ้สยี 
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การประกนัภยัต่างกบัการพนัน 
การพนัน ประกนัภยั 

จ่ายเงนิเป็นกาํไรเมื/อชนะตามจาํนวนที/ตกลง จ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามความเสยีหายที/แทจ้รงิ 
จ่ายผูใ้ดกไ็ด ้ จ่ายใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีในเวลาเกดิวนิาศภยัเท่านั Uน 

ไม่ทราบล่วงหน้าว่าฝา่ยใดจะชนะ  โดยผูแ้พจ้ะสญูเสยีเงนิ หากเกดิวนิาศภยัขึUน ผูร้บัประกนัภยัเป็นผูจ้่ายค่าสนิไหมทดแทน 
 

o วิธีการเขียนระบคุวามคุ้มครองไว้ในกรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัมี 2 ลกัษณะ คือ 
1. ความคุ้มครองแบบระบภุยั (Named Perils) : การเขยีนระบุภยัที/ใหค้วามคุม้ครองไวแ้จง้ชดัในกรมธรรม ์เช่น 

กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั, กรมธรรมป์ระกนัภยัโจรกรรม 
2. ความคุ้มครองแบบสรรพภยั (All Risks) : การเขยีนระบุภยัที/ไมใ่หค้วามคุม้ครองไวแ้จง้ชดัในกรมธรรม ์เช่น 

กรมธรรมป์ระกนัภยัการปฏบิตังิานตามสญัญา, กรมธรรมป์ระกนัความเสี/ยงภยัทุกชนิด(IAR)   
  

ความรู้ทั MวไปเกีMยวกบัการประกนัภยั 
o การเอาประกนัภยัสงูกว่ามลูค่า (Over Insurance) หมายถงึ การที/ผูเ้อาประกนัภยักําหนดจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั

สงูกว่ามลูค่าทีMแท้จริงของทรพัยสิ์น 
เช่น บา้นราคา 500,000 บาท แต่เอาประกนัอคัคภียัไวจ้าํนวนเงนิ 750,000 บาท 
 

o การเอาประกนัภยัทีMตํMากว่ามลูค่าทีMแท้จริง (Under Insurance) หมายถงึ การประกนัภยัซึ/งมจีาํนวนเงนิเอา
ประกนัภยัน้อยกว่ามลูค่าทีMแท้จริงของทรพัยสิ์นนัNนและจะมีผล 
1. สญัญาประกนัภยัยงัคงสมบูรณ์     
2. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมสี่วนประกนัภยัตนเอง 
3. ตอ้งมกีารเฉลี/ยความเสยีหาย 

 

o “ความรบัผิดส่วนแรก” (Deductible/Excess) คอื จาํนวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนส่วนแรกทีMผู้เอาประกนัภยัต้อง
รบัผิดชอบเอง 

วตัถปุระสงค ์เพื Eอที Eจะใหผู้เ้อาประกนัภยัมคีวามระมดัระวงัมากขึSน 
 

o อนุญาโตตลุาการ ตามสญัญาประกนัภยั คอื ผูพ้จิารณาชีUขาดขอ้พพิาทระหว่างผูเ้อาประกนัภยั และ/หรอื ผูเ้สยีหาย
กบัผูร้บัประกนัภยั 
 

o การประกนัภยัร่วม (Co-Insurance) หมายถงึ การที/ผูร้บัประกนัภยัหลายราย ตกลงรว่มกนัรบัประกนัภยัราย
เดยีวกนัตามอตัราส่วนที/ตกลงกนัไว ้
 

o ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (Schedule) หมายถงึ ส่วนของกรมธรรมป์ระกนัภยัที/สรปุรายละเอยีดทั Uงหมดในการ
ประกนัภยั 

 

o ใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั (Endorsement) หมายถงึขอ้ความที/เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิ/มเตมิ เพิ/ม/ลด
เปลี/ยนแปลง แกไ้ข ขอ้ความเดมิในกรมธรรม ์
 

o จาํนวนเงินเอาประกนัภยั (Sum Insured) หมายถงึ จาํนวนเงนิสงูสุดที/ผูร้บัประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิ หรอืจาํนวนเงนิ
สงูสุดที/ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถเรยีกรอ้งได ้
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o การประกนัภยัต่อ (Reinsurance) หมายถงึ การที/ผูร้บัประกนัภยัแบ่งภาระดา้นความเสี/ยงภยัไปใหแ้ก่ผูร้บั
ประกนัภยัอื/นอกีทอดหนึ/ง ซึ/งเรยีกว่า บรษิทัผูร้บัประกนัภยัต่อ (Reinsurer)  
" สญัญาทีMเก่าทีMสุด ปรากฏเป็นหลกัฐานที/มลีกัษณะเป็นการประกนัภยัต่อ จดัทําที/เมอืงเจนัว ประเทศอติาล ีในปี 

ค.ศ.1370 (ศตวรรษที/ 14) 
" ประเภทของการประกนัภยัต่อ 

! การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวธิกีารที/เก่าแก่ที/สุด บรษิทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
สามารถที/จะเสนอขอเอาประกนัภยัเป็นราย บรษิทัผูร้บัประกนัภยัมสีทิธิ pจะรบั / ปฏเิสธ การรบัประกนัภยัต่อ
ไดต้ามความเหน็และนโยบายของตน และจะรบัประกนัภยัต่อในวงเงนิเท่าไหรก่ไ็ด ้

! การประกนัภยัต่อตามสญัญา (Treaty Reinsurance) เป็นขอ้ตกลงเป็นทางการและมผีลผกูพนัทางกฎหมายที/
ผูร้บัประกนัภยัต่อตกลงจะรบัทุกรายที/มกีารจดัสรรเขา้ไป ซึ/งอยูภ่ายใตข้อบเขตของสญัญาโดยอตัโนมตั ิ

 
ประเภทของการประวินาศภยั 

 

o ประกนัวินาศภยัในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท 
1.    ประกนัภยัรถยนต์      
2.    ประกนัอคัคภียั  
3.    ประกนัภยัทางทะเล และขนส่ง 
4.    ประกนัภยัเบด็เตลด็  

o ค่าบาํเหน็จ 
! รถยนต ์(สมคัรใจ ประเภท 1-5)  ไมเ่กนิรอ้ยละ 18          (พรบ. มคี่าดาํเนินการไมเ่กนิรอ้ยละ 12) 
! อคัคภียั     ไมเ่กนิรอ้ยละ 23    
! มารนี (ทะเล) / ขนส่ง   ไมเ่กนิรอ้ยละ 13 
! เบด็เตลด็     ไมเ่กนิรอ้ยละ 18 

หมายเหต ุ-   อะไรกต็ามที/ไมใ่ช่ ประกนัอคัคภียั, รถยนต ์(พรบ./ภาคสมคัรใจ), มารนี / ขนส่ง คอืประกนัเบด็เตลด็ทั Uงหมด 
 

1. การประกนัภยัรถยนต ์ภาคบงัคบั และภาคสมคัรใจ 
 

1.1 ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.)  
 
 
   

  พระราชบญัญติัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิMมเติม พ.ศ.2551 
     บงัคบัใช้ตั Nงแต่ เมษายน 2536 
 
  
 

- กฎหมายบงัคบั     -    ความคุม้ครอง เท่ากนัทุกบรษิทั 
- เบีUยประกนัภยัเท่ากนัทุกบรษิทั   -    เบีUยประกนัภยัเป็นแบบคงที/ (Fixed Rate)   

 

กรมธรรม ์พรบ. ใหค้วามคุม้ครอง  

“ผูป้ระสบภยัจากรถทกุคน” 

แก้ไขเพิMมเติม 

1 เมษายน 2559 
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ความหมายของคาํว่า “ผู้ประสบภยั” 
ผูซ้ึ Eงไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั เนื Eองจากรถที Eใช ้หรอือยูใ่นทาง หรอืเนื Eองจากสิ Eงที Eบรรทุก หรอืตดิตั Sงในรถนั Sน 

 

o วตัถปุระสงค ์
" เพื/อใหผู้ป้ระสบภยัจากรถไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายอย่างทนัท่วงทแีละแน่นอน 
" เพื/อเป็นหลกัประกนัว่าสถานพยาบาลจะไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลผูป้ระสบภยัจากรถอยา่งแน่นอน 
" เพื/อเป็นการส่งเสรมิธุรกจิประกนัภยัใหม้สี่วนรว่มในการแบ่งเบาความเสยีหายอนัเกดิจากรถ (มใิช่เพื Eอลดจาํนวน

อุบตัเิหตุ) 
 

o “รถ” ในความหมาย  
" รถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์
" รถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 
" รถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์หาร 

 

o รถไฟ  ไม่สามารถทําประกนัภยัตามพ.ร.บ. ดงันั Uนผู้ประสบภยัเนื/องจากรถไฟตกรางจงึไม่ได้รบัความคุ้มครองตาม 
พ.ร.บ. 
 

o รถทีMได้รบัการยกเว้น ไมต่้องมปีระกนัภยั พ.ร.บ. 
" รถสาํหรบัเฉพาะองคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ พระรชัทายาท และรถสาํหรบัผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์
" รถของสาํนกัพระราชวงัที/จดทะเบยีนและมเีครื/องหมายตามระเบยีบที/พระราชวงักําหนด 
" รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สุขาภบิาล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และ

ราชการส่วนทอ้งถิ/นที/เรยีกชื/ออยา่งอื/น และรถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์หาร  
ยกเว้น 

- รถยนตข์องรฐัวิสาหกิจ ต้องจดัให้มี พ.ร.บ. เช่น  องคก์ารโทรศพัทก์ารทางพเิศษ, การบนิไทย, การไฟฟ้า 
- รถยนตใ์หม่ป้ายแดง รถอีแต๋น ตอ้งทาํประกนัภยั พ.ร.บ.เพราะเป็นรถยนตต์ามกฎหมาย 

" รถอื/นตามที/กําหนดในกฎกระทรวง 
 

o ผูมี้หน้าทีMต้องจดัให้รถมีประกนัภยั พ.ร.บ. 
" เจา้ของผูม้กีรรมสทิธิ p 
" ผูค้รอบครองตามสญัญาเช่าซืUอ 
" ผูนํ้ารถที/จดทะเบยีนในต่างประเทศเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัรเป็นการชั /วคราวแต่ไมไ่ดก้ําหนดระยะเวลาขั Sนตํ Eาใน

การเอาประกนัภยั 
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o วงเงินความรบัผิด (เท่ากนัทุกบริษทั) 
ก. ต่อคน  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ต่อครั Nง  
 
 
 
 
o ค่าเสียหายเบืNองต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.   รถไม่เกิน 7 ทีMนั Mง เชน่ รถจกัรยานยนต,์ รถเก๋ง,รถกระบะ, รถบรรทกุ   ไม่เกิน 5 ล้านบาท / ครั Nง 

2.   รถเกิน 7 ทีMนั Mง เชน่ รถตู,้ รถโดยสาร, รถทวัร ์    ไม่เกิน 10 ล้านบาท / ครั Nง 

กองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ               อยู่ภายใต้ความดแูลของ คปภ. วตัถปุระสงคเ์พืMอเป็นทุน 
  สาํหรบัจ่ายค่าเสียหายเบืNองต้นให้แก่ผูป้ระสบภยั 

เรียกได้ไม่เกินค่าเสียหายเบืWองต้น 
ตอ้งเรยีกรอ้งภายใน 180 วัน 

นบัจากวันที7เกิดความเสียหาย 
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o ข้อยกเว้น การประกนัภยัไม่คุ้มครองความรบัผิดอนัเกิดจาก 
# สงคราม การรกุราน การกระทาํของชาตศิตัร ูการสูร้บ หรอืการปฏบิตั ิ
# การที/มลีกัษณะเป็นการทําสงคราม(จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไมก่ต็าม) 
# สงครามกลางเมอืง กบฏ การปฏวิตั ิการต่อตา้นรฐับาล การยดึอํานาจการปกครองโดยกําลงัทหารหรอืโดย

ประการอื/น 
# วตัถุอาวุธปรมาณู 
# การแตกตวัของประจ ุการแผ่รงัส ีการกระทบกมัมนัตภาพรงัสจีากเชืUอเพลงิปรมาณู...  
# ความเสยีหายที/เกดิจากการถูกยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรพัย ์รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืปลน้ทรพัย ์
# การใชน้อกประเทศไทย 
# การใชใ้นทางที/ผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ ใชร้ถไปปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืใชข้นยาเสพตดิ... 
# การใชใ้นการแขง่ขนัความเรว็ 

 

o หลกัการชดใช้ของกรมธรรม ์พ.ร.บ. 
" กรณีรถมี พรบ. ทั Nง 2 คนัชนกนั (ฝ่ายหนึMงถกู ฝ่ายหนึMงผิด)   

1) ผูป้ระสบภยั 
$ ผูข้บัขี/ (ฝ่ายถกู)   
$ ผูโ้ดยสาร  (ทั Nง 2 ฝ่าย) 
$ คนนอกรถ    

2) ผูข้บัขี/ (ฝ่ายผิด / ฝ่ายประมาท)      : เบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบืNองต้นจาก พ.ร.บ. ตนเอง 
 

" กรณีรถ 2 คนั ชนกนั (ยงัไม่รู้ ฝ่ายใดผิด – ฝ่ายใดถกู) 
! ต่างฝ่ายต่างสาํรองจ่าย 

-  ผูข้บัขี/ (ทั Nง 2 ฝ่าย)   :   สาํรองไม่เกินค่าเสียหายเบืNองต้น 
-  ผูโ้ดยสาร (ทั Nง 2 ฝ่าย)   :   สาํรองได้เตม็วงเงิน 
-  คนนอกรถ    :  ร่วมกนัเฉลีMยจ่ายฝ่ายละครึMงของความคุ้มครอง 

เบิกค่าสินไหมทดแทนได้ เตม็วงเงิน 
จากประกนัภยั พ.ร.บ. ฝ่ายผิด 
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! เมื/อทราบผลการพสิจูน์ ฝา่ยถูกสามารถเรยีกคนืจากฝา่ยผดิเท่าที/จา่ยจรงิ 
! ใหฝ้า่ยผดิจ่ายคนืภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที/ฝา่ยถูกขอเรยีกคนื  

 

" ฝา่ยถูกมปีระกนัภยั พ.ร.บ. / ฝ่ายผิดไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ.  
$ ผูข้บัขี/ / ผูโ้ดยสาร (ฝ่ายถกู)               :  เรยีกไดเ้ฉพาะค่าเสียหายเบืNองต้น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านัNน 
$ ใหป้ระกนัภยัฝา่ยถูกเรยีกคนืจากคนขบัฝา่ยผดิไดเ้ท่าที/จา่ยไปจรงิ 
$ คนเดนิเทา้ / ผูโ้ดยสารในรถ (ฝ่ายผิด)            :  เรียกจากกองทุนทดแทน 

 

" ฝ่ายถกูไม่มีประกนัภยั พ.ร.บ. / ฝา่ยผดิมปีระกนัภยั พ.ร.บ. 
! ประกนัภยั ฝ่ายผิด ตอ้งชดใช ้

$ ผูโ้ดยสารทั Uง 2 ฝา่ย  
$ ผูข้บัขี/ฝา่ยถูก   

! ผูข้บัขี/ (ฝ่ายผิด)  :  ไม่เกินค่าเสียหายเบืNองต้น 
 

" กรณีหาผู้รบัผิดไม่ได้ (รถมีประกนัภยัถกูรถคนัอืMนชนแล้วหนี) 
! ผูข้บัขี/ / ผูโ้ดยสาร  :  เรยีกไดเ้ฉพาะค่าเสียหายเบืNองต้น จาก พ.ร.บ. ตนเองเท่านัNน  
! คนเดนิเทา้   :  เรยีกจากกองทุนทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบืNองต้น 

  

" ผิดทั Nงคู่ (ประมาทร่วม) จ่ายทั Nงคู่  
! ผูข้บัขี/ (ทั Uง 2 ฝา่ย)      :  ไม่เกินกว่าความเสียหายเบืNองต้น (จากประกนัภยัของตวัเอง) 
! ผูโ้ดยสาร / คนเดนิเทา้    :  สามารถได้รบัชดใช้ทั Nง 2 กรมธรรม ์

 

o บทกาํหนดลงโทษ เกีMยวกบักรมธรรม ์พ.ร.บ. 
$ ไม่มีกรมธรรม ์พ.ร.บ.              ปรบัไม่เกิน 10,000.- บาท   
$ บริษัทประกนัภยัปฏิเสธไม่ยอมรบัประกนัภยัตาม พ.ร.บ. มีความผิดต้องระวางโทษปรบัตั Nงแต่ 50,000 

บาท ถึง 250,000 บาท 
$ ปลอมแปลงเอกสาร พ.ร.บ.   จาํคุก 6 เดอืน – 5 ปี และปรบั 10,000 – 100,000 บาท 
$ ทุจรติ/แสดงหลกัฐานเทจ็เพื/อขอรบัค่าเสยีหายเบืUองตน้ จาํคุกไมเ่กนิ 5 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืทั Uง

จาํทั Uงปรบั 
 

1.2 ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
 
 
 
 
 
 
 

- ขึUนอยูก่บัความสมคัรใจ    -    สามารถเลอืกความคุม้ครองตามความตอ้งการ 
- เบีUยประกนัภยัแตกต่างกนัแต่ละบรษิทั  -    เบีUยประกนัภยัเป็นแบบพสิยั (Range Rate) 

เบิกค่าสินไหมทดแทน เตม็วงเงิน 
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คาํว่า " บคุคลภายนอก " หมายความถึง : 
  1.   กรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั หมายถึง บุคคลที/ไม่มสี่วนเกี/ยวขอ้งกบัผูข้บัขี/ตลอดจนลกูจา้งใน 
       ทางการที/จา้ง คู่สมรส บดิา มารดา บุตรของผูข้บัขี/นั Uน 

2.   กรณีความเสียหายต่อทรพัยสิ์น หมายถึง บุคคลที/ไม่มสี่วนเกี/ยวขอ้งกบัผูเ้อาประกนัภยัและผูข้บัขี/  ตลอดจนคู่สมรส  
     บดิา มารดา บุตรของผูเ้อาประกนัภยัและผูข้บัขี/นั Uน รวมถงึทรพัยส์นิที/บุคคลดงักล่าวเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคุม หรอื 
     ครอบครอง  
 

o ส่วนลดเบีNยประกนัภยั 
1)   ระบุผูข้บัขีM เกณฑใ์นการระบอุายุผูข้บัขีM มดีงันีU 
     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 กรมธรรม ์สามารถระบุผูข้บัขี/ 1 คน หรอื 2 คน กไ็ด ้
! กรณีระบอุายุผูข้บัขีM 2 คน ใช้เกณฑอ์ายทีุMมีความเสีMยงสงูกว่าในการคาํนวณส่วนลด 
! ผูข้บัขี/ที/มไิดถู้กระบุชื/อไวใ้นกรมธรรม ์ แลว้ขบัรถทาํใหเ้กดิความเสยีหาย ผูเ้อาประกนัจะตอ้งจา่ยค่าส่วนรว่ม

ดงันีU  
$ 2,000 บาทแรก สาํหรบัความรบัผิดต่อทรพัยสิ์นบคุคลภายนอก 
$ 6,000 บาทแรก สาํหรบัความรบัผิดต่อรถผู้เอาประกนั 

 

2)   ความเสียหายส่วนแรก  
     หมายถงึ จาํนวนเงนิส่วนแรกที/ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งจา่ยใหก้บับรษิทัประกนัภยัในแต่ละครั Uง เพื/อรว่มชดใชค้วาม 
     เสยีหาย ที/เกดิขึUนในกรณทีี/ผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝา่ยผดิ หรอืไมม่คีู่กรณ ีหรอืกระทาํผดิสญัญาที/ระบุไวใ้นตาราง     
     กรมธรรม ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
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2.1  ความเสียหายส่วนแรกกรณีกาํหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
-  1,000 บาทแรก ของความเสยีหายของรถยนตค์นัเอาประกนัภยัอนัมไิดเ้กดิจากการชนหรอืควํ/า หรอืกรณี 
    ที/เกดิจากการชนแต่ผูเ้อาประกนัภยัไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึคู่กรณอีกีฝา่ยได ้

2.2  ความเสียหายส่วนแรกกรณีผิดสญัญา 
 ก.  กรณใีชร้ถผดิประเภท เช่น นํารถส่วนบุคคล ไปใชร้บัจา้ง 

        -   2,000 บาทแรก ของความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก ในกรณีที/ใชร้ถยนตใ์นเวลาเกดิ 
อุบตัเิหตุนอกเหนือจากที/ไดร้ะบุไวใ้นตาราง 

 ข.   กรมธรรมร์ะบุชื/อ แต่บุคคลอื/น ที/ไมม่ชีื/อในระบุเอารถไปขบัขี/ (อ้างอิงข้อมูลเงืMอนไขการระบุผูข้บัขีM) 
2.3  ความเสียหายส่วนแรกโดยสมคัรใจ เพืMอผูเ้อาประกนัภยัจะได้ส่วนลดเบีNยประกนัภยั มีด้วยกนั 2    

 ประเภท ดงันีN  
  ก.   ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิบุคคลภายนอก 
  ข.   ความเสยีหายต่อตวัรถยนต ์ของผูเ้อาประกนั   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

3) ส่วนลดประวติัดี  
• ขั Uนที/ 1 :  20% ของเบีUยประกนัภยัในปีต่ออายสุําหรบัรถยนตค์นัที/ไม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัใน 

  การประกนัภยัปีแรก 
• ขั Uนที/ 2 :  30% ของเบีUยประกนัภยัในปีต่ออายสุําหรบัรถยนตค์นัที/ไม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัใน 
             การประกนัภยั 2 ปีตดิต่อกนั 
• ขั Uนที/ 3 :  40% ของเบีUยประกนัภยัในปีต่ออายสุําหรบัรถยนตค์นัที/ไม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัใน 
    การประกนัภยั 3 ปีตดิต่อกนั 
• ขั Uนที/ 4 :  50% ของเบีUยประกนัภยัในปีต่ออายสุําหรบัรถยนตค์นัที/ไม่มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อบรษิทัใน 

  การประกนัภยั 4 ปีตดิต่อกนัหรอืกว่านั Uน 
 

หมายเหตุ 
o การเพิMมเบีNยประกนัภยัประวติัไม่ดี  : กรณรีถยนตค์นัเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายประมาท หรอื ไม่สามารถแจง้ใหบ้รษิทั

ทราบถงึคู่กรณอีกีฝา่ยหนึ/งได ้อยา่งน้อยตั Nงแต่ 2 ครั NงขึNนไปรวมกนัมีจาํนวนเงินเกิน 200%  ของเบีNยประกนัภยั 
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4) ส่วนลดหมู่ 10% 
• ชื/อผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเป็นบุคคลเดยีวกนั 
• ทาํประกนัที/เดยีวกนั 
• รถ 3 คนัขึUนไป 

 

* ข้อยกเว้นการใช้รถนอกอาณาเขตไทย สามารถขยายความคุ้มครอง โดยคิดเบีNยเพิMมเดือนละ 5% ของเบีNยเตม็ปี แต่รวมกนัไม่เกิน 20% ของ
เบีNยเตม็ปี * 
 

     2)    การประกนัอคัคีภยั และประกนัภยัความเสีMยงภยัทรพัยสิ์น 
2.1  ประกนัอคัคีภยั  (เริMมคุ้มครองเวลา 16.00 น. - สิNนสดุ 16.00 น.) แบ่งเป็น 
• ประกนัอคัคีภยัมาตรฐาน (สาํหรบัสถานประกอบธรุกิจ) ** สามารถซืNอความคุ้มครองสงูสดุ 3 ปี ** 

ใหค้วามคุม้ครองสิ/งปลกูสรา้งที/ใชป้ระกอบกจิการต่างๆ, ทรพัยส์นิภายในสิ/งปลกูสรา้ง, สต๊อกสนิคา้,  
เครื/องจกัรที/ใชใ้นการผลติสนิคา้ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารสาํหรบัความเสยีหายจาก 

ความคุ้มครอง (พืNนฐาน)  -  ไฟไหม ้    
-  ฟ้าผ่า    
-  ภยัระเบดิ (จากแก๊สหุงต้ม เพื/อใชอ้ยูอ่าศยั) 
 

• ประกนัอคัคีภยัสาํหรบัทีMอยู่อาศยั ** สามารถซืNอความคุ้มครองสงูสดุ 30 ปี ** 
ให้ความคุ้มครองสิ/งปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ/งใช้เป็นที/อยู่อาศยั และทรพัยส์นิภายในสิ/งปลูกสร้างนั Uน 
และทรพัยส์นิอื/นๆ เพื/อการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัความเสยีหายที/เกดิจาก 

ความคุ้มครอง (พืNนฐาน)  -   ไฟไหม ้(รวมถงึไฟไหมป้่า)    
-   ฟ้าผ่า      
-   ภยัระเบดิ 
-   ภยัจากยานพาหนะ หรอื ชา้ง มา้ ววั ควาย    
-   อากาศยานหรอืวตัถุที/ตกจากอากาศยาน 
-   ภยัเนื/องจากนํUา (ไม่รวมนํUาท่วม) 

 

นอกจากนีN  สามารถซืNอความคุ้มครองเพิMมเติมได้ 
 
 
 
 

 
 

** โรงงานผลติแป้งมนัสําปะหลงั หากเอาประกนัภยัควรซืUอความคุม้ครองภยัระอ ุ** 
o วิธีการกาํหนดจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

1.   Actual Cash Value   =  ตามราคาที/สรา้งใหม ่หกัดว้ยค่าเสื/อมราคา 
2.   Replacement Value   = มลูค่าในการจดัการทดแทนทรพัยส์นิ  (ไมห่กัค่าเสื/อมราคา) 
3.   Agreed Value    = มลูค่าที/ยอมรบักนั เช่น วตัถุโบราณ / ศลิปวตัถุ 
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o การประกนัอคัคีภยัแบบกระแสรายวนั (Declaration Value Basis)  
การทาํประกนัภยัสาํหรบัสตอ๊กสินค้าที/มคีวามเคลื/อนไหวตลอดเวลา กาํหนดจากมลูค่าสงูสดุของสตอ๊กทีMคาด  
การณ์ไว้ในปีนัNนเกบ็เบีNยประกนัภยัล่วงหน้า 75% สิNนปีคาํนวณเบีNยประกนัภยัจริงหากเกบ็ไว้เกินต้องคืนแต่ 
จะคืนไม่เกิน 50% ของเบีNยประกนัภยัทีMเกบ็ล่วงหน้า 

 

ตวัอยา่ง 
 

การทําประกนัอคัคภียัแบบกระแสรายวนั (อตัราเบีUย = 0.25%) มลูค่าสนิคา้สงูสุดต่อเดอืน = 10,000,000 บาท   

1.   วธิกีารคาํนวณเกบ็เบีSย   
 10,000,000 x 75% = 7,500,000 บาท (ทนุประกนัภยั) 
 เบีNยประกนัทีMเกบ็ล่วงหน้า  7,500,000 x 0.25%  = 18,750 บาท 

2.  สรุปสตอ็กสิSนปี = 72,000,000 บาท (ต่อเดอืน = 6,000,000 บาท) 
 เบีNยประกนัภยัทีMแท้จริง  6,000,000 x 0.25%   = 15,000 บาท 

  

** บรษิทัประกนัจะคนืเบีUยใหล้กูคา้ 3,750 บาท (คนืไมเ่กนิ 50% ของที/เกบ็ล่วงหน้า) ** 
 

o ทรพัยสิ์นซึMงจดัเป็นข้อยกเว้นของความคุ้มครองประกนัอคัคีภยั 
$ สนิคา้ที/อยูใ่นการดแูลรกัษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์
$ เงนิแท่ง เงนิรปูพรรณ ทองคาํแท่ง ทองรปูพรรณ อญัมณ ี
$ โบราณวตัถุหรอืวตัถุสาํหรบัความเสยีหายรวมส่วนที/เกนิกว่า 10,000 บาท 
$ ตน้ฉบบัหรอืสาํเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขยีน แบบพมิพ.์.. 
$ หลกัประกนัหนีUสนิ หลกัทรพัย ์เอกสารสาํคญัต่างๆ ไปรษณยีากร อากรแสตมป์ เงนิตรา ธนบตัร เชค็ สมดุบญัช ี

หรอืสมดุหนงัสอืเกี/ยวกบัธุรกจิใด 
$ ไดนาโม หมอ้แปลงไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเครื/องใชไ้ฟฟ้าอื/นๆซึ/งไดร้บัความ

เสยีหายเนื/องจากหรอืเพราะการเดนิเครื/องเกนิกําลงั หรอืไดร้บักระแสไฟฟ้าเกนิกําลงั หรอืไฟฟ้าลดัวงจร
เนื/องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื/องที/เกดิการเสยีหายในกรณดีงักล่าว  

$ วตัถุระเบดิ  
 

o ปัจจยัในการคาํนวณเบีNยประกนัอคัคีภยั 
" ลาํดบัของสิ/งปลกูสรา้งแบ่งออกเป็น 3 ลาํดบั คอื 

ก. ชั Uนหนึ/ง  คอื คอนกรตีลว้น  (คอนกรตีมากกว่า 80%) 
ข. ชั Uนสอง คอื ครึ/งตกึ – ครึ/งไม ้(คอนกรตี 50-80%) 
ค. ชั Uนสาม คอื สิ/งปลกูสรา้งไมล้ว้น 
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" อาคารที/มคีวามสงูเกนิ 7 ชั Uน จะถูกคดิเบีUยประกนัภยัเพิ/มสาํหรบัความสงูของอาคาร 
" อตัราส่วนลดอุปกรณ์ดบัเพลงิกําหนดไว ้ตํ/าสุด 7.5% / สงูสุด 50%  

** อุปกรณ์ดบัเพลงิที Eจะไดส้่วนลดมากที Eสุด คอื เครื EองพรมนํSาดบัเพลงิแบบอตัโนมตั ิ** 
" ประกนัอคัคภียัเบีUยประกนัภยัขั Uนตํ/าต่อกรมธรรม ์สุทธ ิ600 บาท 
" ประกนัอคัคภียัระยะยาว อตัราเบีUยประกนัภยั   

1 ปี = 100%  2 ปี = 175%   3 ปี = 250%  5 ปี = 349% 
 

ความรู้เพิMมเติม 
      1.    เขตการรบัประกนัอคัคีภยั คอื พืUนที/บรเิวณหรอือาคารที/นายทะเบียน 

2.   หา้มมใิหบ้รษิทัประกนัภยัรบัประกนัอคัคภียัรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัเพื/อวนิาศภยัอนัเดยีวกนัภายในเขตที/นาย 
ทะเบยีนกําหนด โดยมจีาํนวนเงนิเอาประกนัภยัเกนิกว่า 10% ของเงนิกองทุน เพื/อความมั /นคงของบรษิทัประกนัภยั

3. เขตอนัตราย ม ี2 ชั Uน คอื ชั Uน ก และ ชั Uน ข 
4. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ภายใน 30 วนั นับตั Uงแต่วนัที/ 

เกดิความเสยีหาย 
5. สญัญาประกนัภยัสิNนสดุความคุ้มครอง 

# ผูเ้อาประกนัภยัไม่ชาํระเบีNยประกนัภยัเมืMอพ้นกาํหนด 60 วนั นบัแต่วนัเริ/มคุม้ครอง 
# ทิNงร้างทีMอยู่อาศยัเกินกว่า 60 วนัตดิต่อกนั 

 

2.2  ประกนัความเสีMยงภยัทรพัยสิ์น คุม้ครอง ความเสยีหายจากภยัใดๆ กต็ามที/มไิดร้ะบุเป็นภยัที/ยกเวน้ไว ้
" ข้อเหมือนกนั ระหว่างประกนัอคัคภียักบัประกนัภยัความเสี/ยงภยัทรพัยส์นิ 

! เวลาเริ/มคุม้ครอง 16.00 น.การบอกเลกิกรมธรรมโ์ดยบรษิทัประกนัภยัตอ้งแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนั 
! การจดัส่งหนงัสอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที/เกดิความเสยีหาย 
! บรษิทัประกนัภยัสามารถทาํการชดใชค้่าสนิไหมดว้ยวธิจีา่ยเป็นเงนิ จดัหาทรพัยส์นิมาทดแทนหรอืซ่อมแซม 

กไ็ด ้
 

" ข้อแตกต่าง อคัคภียักบัเสี/ยงภยัทรพัยส์นิ คอื ความคุ้มครองอบุติัเหตุอืMนๆ (All Other Damages) 
 

" ทรพัยสิ์นทีMคุ้มครอง 
! ทรพัยส์นิที/อยู่ระหว่างการขนส่งจากอาคารหลงัหนึ/งไปยงัอาคารอกีหลงัหนึ/ง ซึ/งอยูใ่นสถานที/เอาประกนัภยั

แห่งเดยีวกนั 
! รถโฟรค์ – ลฟิต ์
! รถเครนที/ใชง้านเฉพาะการโยกยา้ยสนิคา้ในโรงงาน 

 

" ทรพัยสิ์นทีMยกเว้น 
! ทรพัยส์นิที/ไดร้บัความเสยีหายซึ/งเป็นผลมาจากกระบวนการผลติ 
! ทรพัยส์นิที/อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
! ทรพัยส์นิที/ไดจ้ดัทําประกนัภยัไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 
! ขอ้มลูในคอมพวิเตอร ์
! เครื/องแกว้ตกแตก 
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ความรู้เพิMมเติมและเอกสารแนบท้าย ในประกนัความเสีMยงภยัทรพัยสิ์น 
    ประกนัภยัความเสี/ยงภยัทรพัยส์นิ สามารถใชอ้ตัราเบีUยตํ/ากว่าพกิดัอตัราเบีUยประกนัอคัคภียั แต่ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบ
ขอ้กําหนด ดงันีU 
• จาํนวนเงนิเอาประกนัภยัไม่ตํ/ากว่า 300 ลา้นบาท 
• ประวตัอิตัราความเสยีหายในรอบ 3 ปีที/ผ่านมาโดยเฉลี/ยไมเ่กนิ 30% ของเบีUยประกนัภยั 3 ปีรวมกนั 
• มกีารจดัสรรการประกนัภยัต่อไวใ้นประเทศอยา่งน้อย 30% 
• มสี่วนลดอุปกรณ์ดบัเพลงิอยา่งน้อย 15% 
• สญัญาเอาประกนัภยัระยะยาว ส่วนลด 3-5 ปี ทุนมากกว่า 50 ลา้น 
• ทรพัยส์นิส่วนบุคคล (Personal Effects) ชดใชใ้หก้บัพนักงานของผูเ้อาประกนัภยั 2,000 บาท/คน 100,000 บาท/ครั Uง 
• การกําหนดทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิที/เป็นของใหม ่(Replacement Value Clause) เหมาะกบัทรพัยส์นิที/เป็น อาคาร

และเครื/องจกัร เพื/อเลี/ยงปญัหาการจดัซืUออะไหล่ในการซ่อมแซม 
• การจาํกดัความรบัผดิ (Sub Limit) หากตดิเงื/อนไขแบบจาํกดัความรบัผดิแลว้ จะไมนํ่าเงื/อนไขการรบัประกนัภยั

ทรพัยส์นิตํ/ากว่ามลูค่าที/แทจ้รงิมาใชใ้นการพจิารณาคาํนวณค่าสนิไหมทดแทน 
• ความเสยีหายที/เกดิขึUนโดยเจตนา (Deliberate Damage) คุม้ครองเมื/อความเสยีหายจากการประสงคร์า้ยจากลูกจา้ง

ของผูเ้อาประกนั 
 

2.3  การประกนัภยัสาํหรบัธรุกิจหยดุชะงกั  
    การประกนัภยัที/ใหค้วามคุ้มครองการหยุดชะงกัของธุรกจิอนัเป็นผลสบืเนื/องมาจากการเกดิความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิที/ได้รบัความคุ้มครองภายใต้การประกนัอคัคภียัหรอืการประกนัความเสี/ยงภยัทุกชนิด เช่น คุ้มครอง
รายได้(สูญเสยีกําไร)ของผู้เอาประกนั ค่าใช้จ่ายในส่วนที/ยงัคงต้องจ่ายแมจ้ะไม่มกีารผลติ เช่น ค่าเงนิเดอืน ค่า
ดอกเบีUย ค่าเช่า เป็นตน้ 
 
 
 

 
3)   การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
     ประกนัภยัที/เกดิขึUนครั Uงแรกของโลก คอื การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ที/ประเทศสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) - Lloyds  
     of London  

 

      3.1 ประกนัภยัตวัเรือ 
ให้ความคุ้มครองต่อโครงสร้างตวัเรือ และ เครืMองจกัร อปุกรณ์ต่าง ๆ ซึ/งเป็นส่วนหนึ/งของเรอื แบ่งระยะเวลา

คุม้ครองไดด้งันีU 
 

1. Time Policy (เงื/อนไข Institute time Clauses) ใหค้วามคุม้ครอง 1 ปี  (เวลาสิUนสุดความคุม้ครอง 16.00 น.) 
2. Voyage Policy (เงื/อนไข Institute Voyage Clauses) : ใหค้วามคุม้ครองต่อ 1 เที/ยวการเดนิทาง --- โดยความ

คุม้ครองจะสิUนสุดเมื/อเรอืไดถ้งึเมอืงท่าปลายทางที/ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
 

 คาํนวณหาจาํนวนเงินเอาประกนัจากยอดรายได้ ยกเวน้ ตน้ทนุสนิคา้ คา่คอมมสิชั /น 
 ปัจจยัสาํคญัในการคาํนวณเบีNยประกนัภยัคือ ระยะเวลาของการชดใช้ 
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o จะสิNนสดุลงโดยอตัโนมติัเมืMอ 
" มกีารเปลี/ยนแปลงธงชาตขิองเรอื 
" มกีารเปลี/ยนแปลงสมาคมมาตรฐานเรอื 
" มกีารเปลี/ยนแปลงความเป็นเจา้ของเรอื 
" มกีารยดึโดยสทิธติามกฎหมาย 
" มกีารเช่าเหมาลาํ 

 

o ประเภทของเรือ 
" Conventional Vessel เป็นเรอืแบบธรรมดา หรอืดั Uงเดมิ ไมม่กีารใชตู้ค้อนเทนเนอร ์
" Container Vessel เป็นเรอืบรรทุกตูส้นิคา้ ส่วนใหญ่เป็นตูเ้หลก็ 
" Tramp เป็นเรอืที/ไม่มเีสน้ทางและตารางเวลาที/แน่นอน 
" Liner เป็นเรอืที/มเีสน้ทางเดนิเรอืประจาํมตีารางเดนิเรอืที/แน่นอน 
" Conference Ship เป็นเรอืที/มเีสน้ทางเดนิเรอืประจาํมตีารางเดนิเรอืที/แน่นอน เจา้ของเรอืไดล้งนามในขอ้ตกลง

กบัเจา้ของเรอือื/นในการรกัษาระดบัพกิดัอตัราค่าระวางเรอืและเงื/อนไขในการขนส่ง 
" Bulk Carrier ใชข้นสนิคา้แบบเทกองไม่มกีารบรรจหุบีห่อ 
" Tanker Vessel ใชบ้รรทุกสนิคา้นํUามนัดบิ 

 

ความรู้เพิMมเติม 
• การขนส่งสนิคา้โดยใชเ้รอืที/มอีายเุกนิกว่า 15 ปี จะถูกเพิ/มค่าเบีUยประกนัภยั 
• ภยัทีMสามารถซืNอเพิMมเติมได้  

! Collision Clause หมายถงึ ขอ้กําหนดที/ใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิของเจา้ของเรอืที/มต่ีอบุคคลภายนอกเมื/อ
เกดิ กรณเีรอืชนกนั 

! Sister Ship Clause (ขอ้กําหนดเรอืพี/น้อง) หมายถงึ เมื/อเรอืเกดิชนกนัขึUนโดยเรอื 2 ลํานั Uนเป็นของเจา้ของ
เดยีวกนั ผูร้บัประกนัภยัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนใหเ้สมอืนหนึ/งว่าเรอืดงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของเดยีวกนั 

• P&I Club คอื กลุ่มเจา้ของเรอืที/รวมตวักนัขึUน ซึ/งมวีตัถุประสงคเ์พื/อใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายที/เกดิขึUนแก่ตวัเรอื
ของสมาชกิจากภยับางประเภทที/ไมส่ามารถเอาประกนัภยักบัผูร้บัประกนัภยัทั /วไปได ้

• เงื/อนไข Tow and Assist ในการประกนัภยัตวัเรอื หมายถงึ ผูเ้อาประกนัภยัรบัรองว่าเรอืที/เอาประกนัภยันั Uนจะไม่ถูก
ลากจงู เวน้แต่เป็นประเพณปีฏบิตัหิรอืมคีวามจาํเป็นที/ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอื 

• เงื/อนไข New for Old ในการประกนัภยัตวัเรอื หมายถงึ ผูร้บัประกนัภยัตกลงที/จะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนสําหรบัการ
ซ่อมเรอื โดยที/ไม่มีการหกัค่าเสืMอมราคา 

• การประกนัภยัเรือทีMไม่ได้ใช้งานหรือเรือทีMเทียบท่าขึNนคานควรใช้เงืMอนไข Institute Hull Clause (Port Risks) 
• ในการประกนัภยัตวัเรอื ผูเ้อาประกนัไม่สามารถโอนสทิธใินกรมธรรมไ์ปให้ผูอ้ ื/นได้ (กรมธรรมส์ิUนสุดอตัโนมตัเิมื/อมี

การเปลี/ยนแปลงเจา้ของเรอื) 
• สมาคมมาตรฐานเรือ คอื สมาคมที/จดัตั UงขึUนเพื/อตรวจสอบเรอืและจดัแบ่งชั Uน มาตรฐานของเรอืเพื/อใช้เป็นขอ้มูล

สาํหรบัผูร้บัประกนัภยั 
• คาํรบัรอง (Warranties) หมายถงึ คํามั /นสญัญาของผูเ้อาประกนัภยัที/ใหก้บัผูร้บัประกนัภยัว่าจะปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

ซึ/งหากผดิคาํรบัรองกรมธรรมจ์ะเป็น “โมฆะ” 
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  3.2   การประกนัภยัขนส่งสินค้า (Marine Cargo Insurance) 
• คุม้ครองสนิคา้สญูเสยี / เสยีหายจากภยนัตรายในระหว่างการขนส่ง โดยทางเรอื ทางอากาศ ทางบก หรอื ทางพสัดุ

ภณัฑไ์ปรษณยีจ์ากประเทศหนึ/งไปยงัประเทศหนึ/ง 
• ใหค้วามคุม้ครองเที/ยวต่อเที/ยว (Voyage Policy)  

 

  หลกัการพืNนฐาน INCOTERMS (เงืMอนไขการซืNอขายระหว่างประเทศ) คอื การกาํหนดหน้าทีMของคู่สญัญาแต่ละ
ฝา่ยในเรืMองค่าใช้จ่ายและการเสีMยงภยัในการขนส่งสินค้าจากผูข้ายไปยงัผูซื้Nอ 
 

o เงืMอนไขการซืNอขายระหว่างประเทศ 
1.   เงื/อนไขการซืUอขายแบบ EXW / Ex-Works หมายถงึผูข้ายจะส่งมอบสนิคา้ ณ หน้าโรงงานของผูข้าย 

! ผูซ้ืUอสนิคา้มหีน้าที/ในการตดิต่อผูข้นส่งสนิคา้มารบัสนิคา้ ณ หน้าโรงงานพกัสนิคา้ของผูข้ายรวมทั Uงชาํระค่า
ระวางเรอื และค่าประกนัภยั 

! ผูข้ายสนิคา้จะหมดภาระต่อเมื/อไดส้่งมอบสนิคา้ใหก้บัผูซ้ืUอ ณ สถานที/ของผูข้ายสนิคา้เอง 
2.   เงื/อนไขการซืUอขายแบบ FOB (Free on Board) หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้รบัผดิชอบในสนิคา้จนกระทั /งขึUนเรอืเดนิ 
     สมทุร ณ เมอืงตน้ทาง  
     “ไม่ได้กาํหนดให้ให้ผูข้ายสินค้าต้องทาํประกนัภยั” 
3. เงื/อนไขการซืUอขายแบบ CFR (Cost & Freight) เหมอืนกบั FOB เพยีงแต่ผูข้ายสนิคา้จ่ายค่าระวางเรอืใหก่้อน 

ความคุม้ครองจะเริ/มตั Uงแต่มกีารขนส่งขึUนเรอื ณ เมอืงท่าตน้ทางจนกระทั /งถงึคลงัสนิคา้ของผูซ้ืUอ ณ เมอืงท่า
ปลายทาง  

4.   การซืUอขายแบบ CIF (Cost Insurance Freight) หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้ตอ้งรบัผดิชอบในการ 
! นําสนิคา้ขึUนสู่เรอืเดนิสมทุร (C) 
! จดัหาประกนัภยัใหก้บัผูซ้ืUอคุม้ครองถงึปลายทาง (I) 
! จา่ยค่าระวางเรอื (F)  

 
 
 
 

 
 

ผูนํ้าเขา้สนิคา้ที/อยูใ่นประเทศไทยตอ้งการทําประกนัภยัสนิคา้ที/จะนําเขา้จากต่างประเทศ ควรกําหนดเงื/อนไขการซืUอขายแบบ 
Ex-Works, FOB, CFR จาํ : เลือกเงืMอนไขทีMไม่มี I (Insurance) 

 

o ปจัจบุนัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศนิยมใช ้การขนส่งต่อเนื/องหลายรปูแบบ 
o หน่วยงานที/มเีกี/ยวความเกี/ยวขอ้งกบัการประกนัภยัขนส่งสนิคา้ทางทะเล คอื ธนาคารพาณชิย ์ สายเดนิเรอื กรม

ศุลกากร 
 

o เงืMอนไขและข้อสญัญามาตรฐาน 
ประกนัภยัขนส่งสนิคา้ทางทะเลแบบ MAR FORM ภายใต ้ICC (A), (B) และ (C)  
*** ICC ยอ่มาจาก Institute Cargo Clause *** 
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" เงืMอนไขความคุ้มครองตวัสินค้ามี 3 แบบ 
1.   The Institute Cargo Clauses ‘A’ (All Risks) ใหค้วามคุม้ครองที/กวา้งที/สุด 
2.   The Institute Cargo Clauses ‘B’ (With Average) ใหค้วามคุม้ครองระดบักลางจะตอ้งไมต่ํ/ากว่า 3% ของขอ้ 

มลูค่าทรพัยส์นิที/เอาประกนัภยั 
      3.   The Institute Cargo Clauses ‘C’ (Free from Particular Average) ใหค้วามคุม้ครองแคบที/สุด จะชดใชค้่า 

สนิไหมทดแทนเฉพาะเมื/อสนิคา้เสยีหายโดยสิUนเชงิ (Total Loss) เท่านั Uน 
 

            เริMมต้น  เมื/อสนิคา้เคลืMอนออกจากโกดงัหรอืสถานที/เกบ็สนิคา้ที/ระบุไว ้
            สิNนสดุ ขึNนอยู่กบั 4 เหตุการณ์ แล้วแต่ข้อใดเกิดขึNนก่อน 

1. ส่งถงึโกดงัของผูร้บัสนิคา้หรอืสถานที/เกบ็สนิคา้ ณ ปลายทางที/ระบุ เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok หาก 
สาํนกังานเจา้ของสนิคา้สนิคา้อยูใ่นกรุงเทพฯ แต่ใหส้นิคา้ไปเกบ็ที/จงัหวดันนทบุร ี กรมธรรม ์จะ 
___________________ 

2. สนิคา้ถูกส่งถงึโกดงัที/เอาประกนัภยัเลอืกใชเ้ป็นที/แจกจา่ยสนิคา้ เช่น ระบุ Nagoya to Bangkok ถา้ผูเ้อา
ประกนัภยัขนส่งสนิคา้ออกจากท่าเรอืนําส่งใหล้กูคา้ในกรงุเทพฯ 3 รายกรมธรรมจ์ะ __________________ 

3. สนิคา้ถูกส่งถงึโกดงัที/ ผูเ้อาประกนัภยัเลอืกใชเ้ป็นที/เกบ็สนิคา้นอกเหนือจากเสน้ทางขนส่งตามปกต ิ
4. ครบ 60 วนั หลงัจากเรอืเดนิทะเล ณ ท่าปลายทาง (จาํ : ถ้าส่งทางอากาศ 30 วนั ความคุม้ครองจะสิUนสุด

หากผูร้บัสนิคา้ยงัไม่มารบัสนิคา้ที/เกบ็ไวใ้นโรงพกัสนิคา้ที/ประเทศปลายทาง) 
 

***หมายเหตุ 
! หากเปลีMยนจดุหมายปลายทาง แต่ไดแ้จง้บรษิทั และตกลงจา่ยเบีUยเพิ/ม กจ็ะคุม้ครองต่อ 
! แต่ถ้าเปลีMยนเส้นทางปกต ิผูเ้อาประกนัภยัไมต่อ้งแจง้ กค็ุม้ครอง 

 

ภาพตวัอย่าง 
เพืMอแสดงความคุ้มครองของเงืMอนไข “The Institute Cargo Clauses A, B, C” 
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o สรปุเงืMอนไขความคุ้มครอง (ทุกเงืMอนไขให้ความคุ้มครองสินค้าถกูโยนทิNงทะเล) 
1. ICC (A) ใหค้วามคุม้ครองที/กวา้งที/สุด  
2. ICC (B) ยกเวน้ ความสญูเสยีบางส่วนของหบีห่อซึ/งตกจากเรอืขณะขนลงจากเรอื 
3. ICC (C) ยกเวน้ ภเูขาไฟระเบดิ, แผ่นดนิไหว, ฟ้าผ่า, สนิคา้ตกจากเรอืเสยีหายทั Uงหบีห่อ, สนิคา้ถูกนํUาซดัตกทะเล 

 
 
 
 

 

o ข้อยกเว้นความคุ้มครองสาํหรบัการประกนัภยัขนส่งสินค้าทางทะเล 
" ความเสยีหายใดๆจากการกระทําโดยมชิอบของผูเ้อาประกนัภยั 
" การรั /วไหล-รั /วซมึ/สญูเสยีนํUาหนกั-ปรมิาตร/ การสกึหรอ-เสื/อมสภาพตามปกตขิองวตัถุแห่งการประกนัภยั เช่น 

ผลไมเ้น่าเปื/อย 
" ความสญูเสยีหรอืเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายที/เกดิจากการบรรจหุบีห่อไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม  
" ความสญูเสยีใดๆอนัมสีาเหตุใกลช้ดิจากการล่าชา้ถงึแมก้ารล่าชา้นั Uนจะเกดิจากภยัที/คุม้ครองกต็าม 
" ความสญูเสยี เสยีหาย หรอืค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากการลม้ละลาย การไมส่ามารถชําระหนีUของเจา้ของเรอื ผูเ้ช่าเหมา

เรอื หรอื ผูด้าํเนินการเดนิเรอื 
" ความเสยีหายใดๆจากการใชอ้าวุธสงครามที/เกี/ยวกบันิวเคลยีร ์/ กมัมนัตภาพรงัส ี
" ความไมส่มบูรณ์ และความไมพ่รอ้มออกเดนิทะเล 
" ภยัสงคราม(WAR) 
" จลาจล นดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวายทางการเมอืง(SRCC : Strike, Riot, Civil Commotion)  

                    *** ส่วนใหญ่จะซืUอคนื  ขอ้ยกเวน้  WAR & SRCC ***  
 

ความรู้เพิMมเติม 
• เงืMอนไขภยัสงคราม Institute War Clause (Cargo) คุม้ครองเฉพาะสนิคา้ที/อยูบ่นเรอืเดนิสมทุรเท่านั Uน ไม่คุ้มครอง

ความสญูเสียทีMเกิดจากอาวธุสงครามทีMเกีMยงข้องกบันิวเคลียรห์รือกมัมนัตภาพรงัสี 
เริ/มตน้     สนิคา้อยูใ่นเรอืเดนิทะเล 
สิUนสุด  -  สนิคา้ถูกขนลงจากเรอืเดนิทะเลที/ท่าเรอืปลายทาง หรอื 

-  ครบ15 วนั นบัจากวนัที/สนิคา้มาถงึยงัท่าเรอืปลายทาง (แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึUนก่อน) 
• เงืMอนไขภยันัดหยดุงาน  Institute Strike Clause (Cargo) คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที/เกดิจากการนดั

หยดุงานนายจา้งปิดงาน การก่อความไมส่งบในการทํางาน การก่อจลาจล ความวุ่นวาย โดยฝงูชน และบุคคลซึ/งมี
เจตนารา้ยทางการเมอืง   
สิUนสุด ครบ 60 วนัหลงัจากสนิคา้ลงจากเรอืเดนิทะเล ณ ท่าปลายทาง 

• Bill of Lading หมายถงึ เอกสารใบรบัสนิคา้ของผูร้บัขนส่ง ซึ/งประกอบดว้ยรายละเอยีดของสนิคา้ที/ขนส่ง 
• ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดเบีNยประกนัภยัสาํหรบัการขนส่งสินค้ามีดงันีN  : เรอืที/ใชใ้นการขนส่ง / เสน้ทางเดนิเรอื 

/ ลกัษณะสนิคา้ / การบรรจุหบีห่อ 

จาํ : เสียหายขณะขนขึ4น – ลง 
      A  เสียหายบางส่วนก็คุม้ครอง 
        B  ตอ้งเสียหายทัGงหีบห่อ จึงคุม้ครอง 
      C  ไม่คุม้ครอง  

จาํ : สินค้าเปียกนํ4า 
      A  คุม้ครอง 
        B  คุม้ครอง แต่ยกเว้นเปียกนํ4าฝน 
      C  ไม่คุม้ครอง 
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• ข้อกาํหนดความเสียหายร่วม (General Average) หมายถงึความเสยีหายอนัเกดิขึUนจากการกระทําโดยจงใจ และ
ชอบดว้ยเหตุผลในสภาวะที/เกดิภยัเพื/อความอยูร่อดปลอดภยัของส่วนรวม ซึ/งเจา้ของทรพัยส์นิทุกฝ่ายทั Uงหมดตอ้ง
รว่มกนัรบัผดิชอบ 
เช่น โยนสินค้าลงทะเล, ตดัโซ่และสมอเรือ เพืMอหลกัเลีMยงอนัตราย, ค่าใช้จ่ายการขนถ่ายสินค้าเพราะเรือ
ประสบอบุติัเหตตุ้องซ่อมแซมกลางทาง 

• ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average) ) คอื ความเสยีหายซึ/งมสีาเหตุมาจากอุบตัเิหตุโดยตรงและมผีลเฉพาะ
เจา้ของทรพัยส์นิที/เสยีหาย 

• ความเสยีหายที/เสมอืนเสยีหายสิUนเชงิ (Constructive Total Loss) คอื ค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมสนิคา้และส่งไปยงั
ปลายทางเกนิกว่ามลูค่าสนิคา้เมื/อถงึปลายทาง 

• ลกัษณะทีMสาํคญัของการประกนัภยัทางทะเล เช่น 
! ส่วนได้เสีย : ผูเ้อาประกนัภยัต้องมีส่วนได้เสียในขณะทีMสินค้าเกิดความเสียหาย (เพราะในการคา้ระหว่าง

ประเทศ ทั Uงผูร้บัประกนัภยั และ ผูเ้อาประกนัภยั อาจเขา้มาทําสญัญาประกนัภยักนัโดยไมม่โีอกาสเหน็สนิคา้อนั
เป็นวตัถุที/เอาประกนัภยั เพราะสนิคา้อยูใ่นขณะที/ขนส่งในทะเล) 

! การโอนสิทธิ : สลกัหลงัโอนลอยผา่นมือได้ โดยไม่ต้องแจ้งบริษทัประกนัภยั คือ ผูเ้ป็นเจา้ของสนิคา้ อาจ
ขาย หรอืโอนกรรมสทิธิ pในสนิคา้ในระหว่างการขนส่งนั Uนโดยการสลกัหลงัและมอบใบตราส่งใหก้บัผูร้บัโอนเป็น
ทอดๆ นั /นกแ็ปลว่าผูร้บัโอนกม็สีทิธิ pเอาประกนัภยัสนิคา้ที/รบัโอนมา 

! การกําหนดอตัราเบีUย (0.10-15%) เบีUยขั Uนตํ/า 500 บาท / กธ. 
! ผูร้บัประโยชน์ ไม่ปรากฏในกรมธรรมข์นส่งสินค้าทางทะเล 
! ไม่ต้องมีรายมือชืMอ ผูร้บัประกนัภยั และ ผู้เอาประกนัภยั 

• เงื/อนไขการจบักุมและยดึเอา (Capture and Seizure) หมายถงึ การกระทาํทุกอยา่งที/เป็นการยดึเอาหรอืการเอาไป
โดยศตัรหูรอืคู่พพิาท ตลอดจน การครอบครองโดยใชก้ําลงัทั Uงจากอํานาจทางกฎหมายหรอืโดยพละกําลงัที/เหนือกว่า 

• Letter of credit หมายถงึเอกสารที/ธนาคารผูซ้ืUอออกใหก้บัผูข้ายตามคําสั /งของผูซ้ืUอเพื/อยนืยนัการชําระเงนิในการซืUอ
ขายระหว่างกนั 

• เอกสารที/ตอ้งใชใ้นการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมคอื Bill of Lading, หนงัสอืโตต้อบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากผูร้บั
ขน และใบสาํรวจความเสยีหาย 

• Franchise หมายถงึ ความสญูเสยีหรอืเสยีหายขั Uนตํ/าที/กําหนดเป็นอตัรารอ้ยละหรอืเป็นจาํนวนเงนิซึ/งถา้ความ
เสยีหายไมถ่งึที/กําหนด ผูร้บัประกนัภยัจะไมช่ดใช ้ แต่ถา้ความเสยีหายที/เกดิขึUนถงึอตัราหรอืจาํนวนที/กําหนด ผูร้บั
ประกนัภยั จะรบัชดใชค้่าเสยีหายใหต้ั Uงแต่บาทแรก 

• Salvage Charges (ค่ากู ้การกู ้ซากทรพัย)์  
• Cover Note การคุม้ครองชั /วคราว เป็นเอกสารที/บรษิทัรบัประกนัภยัออกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเพื/อเป็นหลกัฐาน

รบัรองว่าสนิคา้ดงัรายละเอยีดที/ระบุในเอกสาร จะไดร้บัความคุม้ครองตามเงื/อนไขการประกนัภยัและตามจาํนวนเงนิที/
ระบุในใบแจง้ 

• Open Cover กรมธรรมเ์ปิด ในกรณีที/ผูเ้อาประกนัส่งสนิคา้เดอืนละหลายครั Uงนั Uน การแจง้บรษิทัประกนัภยัเพื/อทาํ 
Cover Note ทุกครั Uงที/ส ั /งซืUอยอ่มเป็นการไมส่ะดวก และบางครั Uงอาจลมืทาํประกนัได ้
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ข้อดีของ Open Cover 
# ผูเ้อาประกนัจะไดร้บัการคุ้มครองโดยอตัโนมตัสิําหรบัสนิคา้ทุกๆ เที/ยวที/นําเขา้โดยไม่ต้องกงัวลว่าจะลมืทํา

ประกนัสนิคา้ 
# ผูเ้อาประกนัภยันําสนิคา้ทุกอย่างมาประกนัไวก้บับรษิทัเดยีวกนั ยอ่มก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี/ดใีนทางธุรกจิ 

• ข้อรบัรองโดยปริยาย (Implied Warranties) คอื เงื/อนไขพืUนฐาน ที/ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งปฏบิตัติาม แมว้่าจะไมม่ี
การระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นกรมธรรม ์ เช่น สนิคา้ที/เอาประกนัภยัตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย, เรอืที/เอาประกนัตอ้ง
อยูใ่นสภาพพรอ้มออกทะเล 

• การเรยีกร้องสนิไหมทดแทนต้องมหีลกัฐานอะไรบ้าง (เรยีกร้องบรษิัทเรอื ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าเรยีกร้องบรษิัท
ประกนัภยัไมเ่กนิ 2 ปี) 
1.   ตน้ฉบบักรมธรรม ์
2.   เมื/อเจา้ของสนิคา้ตดิต่อขอรบัสนิคา้แลว้พบว่าสนิคา้เสยีหาย 
      2.1   ถา้เป็นการขอรบัจากท่าเรอื แลว้พบเสยีหายตอ้งเรยีก Wharf Survey Note 
      2.2   ถา้เป็นการขอรบัจากคลงัสนิคา้ แลว้พบเสยีหายตอ้งเรยีก Damage Cargo List (DML) 
3.   รายงานสํารวจสนิคา้ (Survey Note) คอื เอกสารที/แสดงรายละเอยีดของเครื/องหมายและเลขหมาย จาํนวนสนิคา้  
     และรายละเอยีดของสนิคา้ที/เสยีหาย (ออกโดยการท่าเรอืแห่งประเทศไทย) 

$ หน้าที/ของผูเ้อาประกนัภยั เมื/อเกดิความเสยีหาย 
1.   พสิจูน์ว่าความเสยีหาย กรมธรรมค์ุม้ครอง 
2.   เรยีกรอ้งทั Uงผูร้บัขนส่ง (เพื/อรกัษาสทิธิ pแทนผูร้บัประกนัภยั) และบรษิทัประกนัภยั 
 

    4. ประกนัภยัเบด็เตลด็ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันีU 
        4.1  ประกนัภยัอบุติัเหต ุ

1)    ประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล    
2)    ประกนัภยัอุบตัเิหตุและสุขภาพ 
7) ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง  
8) ประกนัภยัสาํหรบัผูโ้ดยสารเรอืโดยสารรบัจา้ง 

 

1)   ประกนัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล 
1.1 ประกนัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล (กรมธรรมม์าตรฐาน) 

“อบุติัเหต”ุ ในการประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล หมายถงึ เหตุการณ์ที/เกดิขึUนอย่างฉับพลนัจากปจัจยัภายนอก
รา่งกาย และทาํใหเ้กดิผลที/ผูเ้อาประกนัภยัมไิดม้เีจตนาหรอืมุง่หวงั   
(ปัจจยัทีMมีผลต่อการกาํหนดเบีNยประกนัภยั คือ อาชีพ) 
 

! ความคุ้มครองหลกั (มาตรฐาน) 
$ การสญูเสยีชวีติ 

-   อุบตัเิหตุทาํใหเ้สยีชวีติทนัท ี
-   อุบตัเิหตุทาํใหบ้าดเจบ็และเสยีชวีติภายใน 180 วนั  จากวนัที/เกดิอุบตัเิหตุ 
-   อุบตัเิหตุทาํใหบ้าดเจบ็รกัษาตวัตดิกนัในโรงพยาบาล ในฐานะคนไขใ้นและเสยีชวีติเพราะเหตุบาดเจบ็ 
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$ สญูเสยีอวยัวะ หรอื สายตา  
-   อวยัวะนั Uนถูกตดัออก หรอื 
-   การสญูเสยีอวยัวะรวมถงึการสญูเสยีสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะนั UนโดยถาวรสิUนเชงิ 

$ ทุพพลภาพถาวรสิUนเชงิ 
! ความคุม้ครองของ   อบ.1  แขน      ขา      สายตา  

อบ.2  แขน      ขา      สายตา      หหูนวก     เป็นใบ ้    นิUว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! ความหมายและเงื/อนไขอื/นๆ 
$ ทุพพลภาพถาวรสิUนเชงิ หมายถงึ ไมส่ามารถประกอบหน้าที/การงานใดๆ ในอาชพีประจาํและอาชพีอื/นๆ 

ไดโ้ดยสิUนเชงิตลอดไป (อมัพาต) 
$ ทุพพลภาพถาวรบางส่วน (เฉพาะ อบ.2) หมายถงึ ไมส่ามารถประกอบหน้าที/การงานใดๆ ในอาชพี

ประจาํตามปกตไิดต้ลอดไป แต่ทาํงานอื/นเพื/อสนิจา้งได ้ (ชดใชต้ามความเหน็สงูสดุไม่เกิน 50% ของ
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั) เช่น อมัพฤกษ์ 

$ ทุพพลภาพชั /วคราวสิUนเชงิ ไดร้บัเงนิเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาที/ทุพพลภาพตามจาํนวนที/ระบุไวใ้น
ตารางแต่ ไมเ่กนิระยะเวลาที/ระบุไวใ้นตาราง หรอื เมื/อมกีารจ่ายค่าทดแทนกรณเีสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ 
และ (ชดใช้เงินจนุเจือรายสปัดาห ์ตามจาํนวนทีMระบไุว้ในตาราง จ่ายทุก 4 สปัดาห ์แต่ไม่เกิน 52 
สปัดาห ์ หรือเมืMอมีการจ่ายค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะและสายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวร) 

$ ค่ารกัษาพยาบาล 
“การบาดเจบ็” การบาดเจบ็ทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบตัเิหตุ (ที/เกดิขึUนภายใน 52 สปัดาห ์นบั
แต่วนัที/เกดิอุบตัเิหตุ) 

! ขอ้ยกเวน้ ของการประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล 
$ แขง่รถ / แขง่เจท็สก ี/ แขง่สกทุีกชนิด / ชกมวย / กฬีาโดดรม่/ การล่าสตัวป์่า 
$ การแทง้ลกู 
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$ ขณะโดยสารเฮลคิอปเตอร ์
$ ขณะดาํนํUาที/ตอ้งใชถ้งัอากาศและเครื/องช่วยหายใจใตนํ้Uา 
$ ขณะปฏบิตัหิน้าที/ทหารปราบปราม ผูก่้อการรา้ย 
$ ขณะขบัขี/หรอืโดยสารมอเตอรไ์ซค ์
$ รว่มการทะเลาะววิาท 
$ การไดร้บัเชืUอโรค 
$ การก่ออาชญากรรม 

! ภยัที/สามารถซืUอความคุม้ครองเพิ/มได ้คอื การล่าสตัวป่์า 
! บอกเลกิกรมธรรม ์

$ บรษิทับอกเลกิ โดยมหีนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้า 15 วนั โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยั
โดยตอ้งคนืเบีUยประกนัภยัแบบเฉลี/ยตามสดัส่วน  
 

1.2  กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสาํหรบั นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษานกัศกึษา 
o ให้ความคุ้มครองแบบ อบ.1 
o สถาบนัการศึกษาเป็นผู้ถือกรมธรรม ์
o ครไูมส่ามารถซืUอรวมกบันกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา เพราะเป็นกรมธรรมเ์ฉพาะสําหรบันกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา 
o อตัราเบีNยประกนัภยั ขึNนอยู่กบั ระดบัการศึกษา เช่น ประถม มธัยม สายอาชพี 

 

1.3 กรมธรรมป์ระกนัอุบตัเิหตุเอืUออาทร **ยกเลกิกรมธรรมไ์มไ่ด*้* 
o คุ้มครอง เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร (ไมคุ่ม้ครองการสญูเสยีอวยัวะ และ ค่ารกัษาพยาบาล) 
o ซืUอไดค้นละ 1 ฉบบั จะตอ้งใช ้สาํเนาบตัรประชาชน 

 

2) ประกนัอบุติัเหตุและสขุภาพ 
ปจัจยัที/มผีลต่อการคํานวณอตัราเบีUยประกนัภยั คอื อาย ุ/ อาชพี / เพศ 
 

      3)  ประกนัอบุติัเหตเุดินทาง 
3.1  ประกนัอบุติัเหตเุดินทาง สาํหรบับคุคลและกลุ่มทั Mวไป  
! ใหค้วามคุม้ครอง เริMมตั Nงแต่ออกเดินทางจากทีMพกัอาศยัเพืMอการเดินทาง 

-   การเสยีชวีติ    
-   ทุพลภาพถาวรสิUนเชงิ 
-   สญูเสยีอวยัวะ สายตา     
-   ค่ารกัษาพยาบาล 
-   อตัราเบีUยประกนัภยัขึUนอยูก่บั จาํนวนวนัเดินทาง 

! ข้อยกเว้น 
-   การฆา่ตวัตาย      
-   การโดยสารอยูใ่นอากาศยานที/มไิดจ้ดทะเบยีนเพื/อบรรทุกผูโ้ดยสาร 
-   การแทง้ลกู  

**  การเล่นรถไฟเหาะตลีงักาในสวนสนุกไม่ใชข่อ้ยกเวน้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางสาํหรบับุคคล และกลุ่มทั /วไปแบบมาตรฐาน ** 
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3.2  ประกนัอบุติัเหตเุดินทางสาํหรบัธรุกิจนําเทีMยวและมคัคเุทศก ์
! ผูป้ระกอบธรุกิจนําเทีMยว เป็นผูถื้อกรมธรรม ์
! อตัราเบีUยประกนัภยัขึUนอยูก่บัจาํนวนวนัเดนิทางและจาํนวนคน 
! ระยะเวลาคุม้ครองจาํกดัไวสู้งสุดไมเ่กนิ 90 วนั 
! หากลกูทวัรเ์สยีชวีติจากการเล่นเจท็สกทีี/พทัยาไดร้บัการชดใชเ้ตม็ตามจาํนวนเงนิประกนัภยั 

 

      4)  ประกนัภยัผูโ้ดยสารเรือโดยสารรบัจ้าง 
! คุม้ครอง อุบตัเิหตุในขณะโดยสารเรือหรอื ขณะก้าวขึNน –ก้าวลงจากเรือโดยสาร 
! เจ้าของเรือเป็นผู้ซืNอประกนัภยั 
! อตัราเบีUยประกนัภยัเป็น แบบช่วง (ขั Uนตํ/าและขั Uนสงู) เพื/อใหบ้รษิทัประกนัภยั ใชดุ้ลยพนิิจในการรบัประกนัภยั

ตามความเสี/ยงภยัที/มลีกัษณะแตกต่างกนั 
! อตัราเบีUยประกนัภยัขึUนอยูก่บัจาํนวนทีMนั Mงของเรือ 

 

         4.2  ประกนัภยัทางวิศวกรรม 
1)    ประกนัภยัการปฏบิตังิานตามสญัญา   
2)    ประกนัภยัเครื/องอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
3)    ประกนัภยัเครื/องจกัร 
4)    ประกนัภยัหมอ้กําเนิดไอนํUา 

 

1) ประกนัภยัการปฏิบติังานตามสญัญา แบ่งเป็น 3 หมวด ดงันีU 
• งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา (Contraction’s All Risks : CAR) คุม้ครองความเสยีหายต่องานที/กําลงั

สรา้ง รวมทั Uงวสัดุที/ใชใ้นการก่อสรา้ง และ เครื/องจกัรกล ที/ใชใ้นการก่อสรา้ง ภยัต่างๆ ที/คุม้ครอง ไดแ้ก่ ไฟ
ไหม ้นํUาท่วม แผ่นดนิไหว การโจรกรรม การกระทาํโดยเจตนารา้ย การประมาทเลนิเล่อ และภยัอื/นๆ ที/ไมไ่ด้
ระบุยกเวน้ในกรมธรรม ์
เริMม  -   ตั Uงแต่วนัเริ/มงานหรอืวนัที/ไดม้กีารขนวสัดุเขา้มาที/สถานที/ก่อสรา้ง 
สิNนสดุ  -   เมื/อมกีารส่งมอบงาน 

*** ผูร้บัเหมาชว่งทิUงงานหรอืยกเลกิสญัญาประกนัภยัไมใ่ชส่าเหตุที/ทาํใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั สิUนสดุลงทนัท ี*** 
 

• งานติดตั NงเครืMองจกัร (Erection All Risks : EAR) 
เริ/ม -   ตั Uงแต่เครื/องจกัรไดย้กลงยงัสถานที/ๆ  ตดิตั Uง 
สิUนสุด -   เมื/อทาํการทดลองเดนิเครื/องจกัรแลว้เสรจ็ 
! ปัจจยัในการพิจารณารบัประกนัภยั  

1. ประสบการณ์ / ความชํานาญ / ระยะเวลาตดิตั Uง 
2. สภาวะแวดลอ้ม / มาตรการรกัษาความปลอดภยั / ระบบป้องกนัภยั 
3. เทคนิคเฉพาะ / ตารางการดําเนินการ 

! ข้อยกเว้นสาํคญั 
-   การสญูเสยี หรอื เสยีหาย เนื/องจากการออกแบบผดิพลาด การใชว้สัดุที/บกพรอ่ง หรอื หล่อไมด่ ีหรอื 
    การทาํงานบกพรอ่ง นอกเหนือจากการตดิตั Uง ผดิพลาด 
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• ความรบัผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก (Third Party Liability : TPL) 
! ขอ้ยกเวน้      -   งานตอกเสาเขม็ทําใหท่้อประปาใตด้นิแตกเสยีหาย (สามารถซืUอภยัเพิ/มเตมิได)้ 

* ความเสยีหายจากแรงสั /นสะเทอืน การถอน หรอืออ่นกาํลงัของสิ/งคํUายนั ไมใ่ชค่วามคุม้ครองมาตรฐานตามกรมธรรมป์ระกนัภยัการ
ปฏบิตังิานตามสญัญา * 
 

2) ประกนัภยัเครืMองอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Equipment Insurance : EEI) 
คุม้ครองความเสยีหายต่อเครื/องอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์อุปกรณ์ที/ใชเ้กบ็บนัทกึขอ้มลูซึ/งไมไ่ดอ้ยูใ่นตวัคอมพวิเตอร์
และค่าใชจ้่ายการทาํงานที/เพิ/มขึUน อนัเกดิจากอุบตัเิหตุใดๆซึ/งไมไ่ดร้ะบุยกเวน้ไว ้

 

• ทรพัยสิ์นทีMเอาประกนัภยั เครื/องใชห้รอืเครื/องอุปกรณ์ที/ตดิตั Uงในสาํนกังาน ซึ/งเกี/ยวขอ้งกบัระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
! เครื/องคอมพวิเตอร ์
! เครื/อง X-Ray เครื/องฉายรงัส ี
! เครื/องโทรคมนาคม เช่น เรดา้ เครื/องถ่ายทอดสญัญาณวทิย ุ
** ผูเ้ช่า กส็ามารถเอาประกนัภยัได้ เพราะผูเ้ช่าต้องมีการรบัผิดชอบตามสญัญาเช่า ** 

• ความคุม้ครอง  
หมวด 1 ความเสียหายต่อทรพัยสิ์น เช่น 
! อุปกรณ์ที/ใชเ้กบ็บนัทกึขอ้มลู ซึ/งไมอ่ยูใ่นตวัคอมพวิเตอร ์   
! อุปกรณ์ฮารด์แวร ์

• ความคุ้มครองของหมวด 1 (All Risks) 
! การลดัวงจร 
! ไฟไหม ้
! การตกหล่น (อุบตัเิหตุ) 

• ไมคุ่ม้ครอง   การลกัทรพัยท์ี/ไมป่รากฏรอ่งรอยการงดัแงะ 
 

3) ประกนัภยัเครืMองจกัร (Machinery Insurance) 
เวลาทีMคุ้มครอง ขณะทีMใช้งานอยู่, พกังาน, ถอดเพืMอทาํความสะอาดปรบัปรงุเครืMองใหม่ 
• ความคุ้มครอง (All Risks) อุบตัเิหตุเนื/องจาก 

! ขาดความชํานาญ ความสะเพรา่ของผูค้วบคุมเครื/องจกัร 
! การขาดนํUาในหมอ้นํUา 
! ไฟฟ้าลดัวงจร 

• ข้อยกเว้น     
! การสญูเสยีหรอืเสยีหายของวตัถุต่างๆ ที/เป็นสื/อกลางในการทํางานของเครื/องจกัร เช่น นํUามนัหล่อลื/น 

สารเรง่ทางปฏกิริยิา 
! สายพานโซ่ขาดเนื/องจากการใชง้านต่อเนื/อง 
! อะไหล่สิUนเปลอืงที/ตอ้งเปลี/ยนตามระยะเวลาบํารงุรกัษา 
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การกําหนดจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั  =  ราคาเครื/องจกัรใหม ่(ชนิดและขนาดเดยีวกนั) + ค่าขนส่ง + ภาษศุีลกากร + 
ค่าแรงในการตดิตั Uง 

 

4) ประกนัภยัหม้อกาํเนิดไอนํNา และถงัอดัความดนั (Boiler and Pressure Vessel : BPV)  
• คุ้มครอง  

! หมอ้นํUาและถงัอดัความดนั คุม้ครองการระเบดิและยุบตวัของหมอ้ไอนํUา (ระเบดิ หมายถงึ อุบตัเิหตุจาก
สาเหตุแรงดนัภายในหมอ้ไอนํUาสงูมากเกนิไป) 

! ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 
! ความบาดเจบ็หรอืการเสยีชวีติของบุคคลภายนอก ซึ/งมใิช่ลกูจา้ง คนงาน หรอื สมาชกิในครอบครวัของผู้

เอาประกนัภยั  
• ข้อยกเว้น   -   ความเสยีหายต่อหมอ้นํUาเนื/องจากไฟไหม้   

 

4.3  ประกนัภยัความรบัผิด 
      1)   ประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

! คุม้ครอง บคุคลอืMน ซึ/งเขา้มาใชบ้รกิารในสถานที/เอาประกนัภยั 
! ผูท้ี/ตอ้งซืUอประกนัภยั คอื เจ้าของกิจการ 
! ผูท้ี/ไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก คอื ผูป้ระสบภยั 
! คุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมาย 

-   ความรบัผดิของผูเ้อาประกนัภยัที/เกดิขึUนจากการครอบครองสถานที/ 
-   ความรบัผดินั Uนตอ้งเกดิโดยอุบตัเิหตุอนัเนื/องมาจากการกระทําของผูเ้อาประกนัภยั 
-   ความรบัผดิของผูป้ระกอบการต่างๆ ที/มต่ีอบุคคลภายนอก 

! ข้อยกเว้น  : ความรบัผดิเนื/องจากมลภาวะ 
 

2) ประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายของผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Insurance) 
! บุคคลที/สามารถซืUอประกนัภยั เช่น แพทย ์เภสชักร ผูส้อบบญัชี 
! ความคุ้มครอง 

-    ความสญูเสยีทางการเงนิใดๆ ที/เกดิจากขอ้ผดิพลาดในการทาํงานตามวชิาชพี 
-    ความบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยต่อรา่งกายและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิซึ/งเกดิจากการดําเนินงานใน

วชิาชพีที/มสีาเหตุ 
     มาจากขอ้ผดิพลาดของผูเ้อาประกนัภยัซึ/งไดด้าํเนินการภายใตข้อบเขตการประกอบวชิาชพีของตน 

! อาณาเขตความคุ้มครอง 
-    ครอบคลุมอาณาเขตที/ประกอบอาชพีอยู่ 
-    ครอบคลุมอาณาเขตของศาลและกฎหมายที/ใชบ้งัคบั 
-    สามารถขยายออกไปนอกประเทศที/ไดไ้ปทํากจิกรรมได ้
 

3) ประกนัภยัความรบัผิดเนืMองจากผลิตภณัฑ ์(Product Insurance) 
รบัผดิเนื/องมาจากสนิคา้หรอืเครื/องใชท้ี/ผลติ หรอื จาํหน่าย หรอื ขายโดย ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูอ้ื/นที/
ดาํเนินการภายใตช้ื/อของผูเ้อาประกนัภยั รวมถงึภาชนะที/ผลติภณัฑบ์รรจอุยู่ 
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! ความคุ้มครอง 
-    การออกแบบผลติภณัฑผ์ดิพลาด 
-    ความผดิพลาดในขั Uนตอนการผลติ 
-    การใหข้อ้มลูที/ผดิพลาดแก่ผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์(ฉลาก แนะนําการใชง้าน) 
 

4) ประกนัภยัป้ายโฆษณา : ปกตจิะมรีะยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี 
       ผูท้าํประกนัภยัคือ เจ้าของป้าย 

! ความคุ้มครอง แบ่งเป็น 2 หมวด 
1.   ตวัป้าย -   โดยใหค้วามสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อป้ายโฆษณา 
2.   ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 

       -   ความบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติของผูส้ญัจรไปมา 
       -   ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของผูส้ญัจรไปมา 

! ไม่คุ้มครอง 
1.   ความเสยีหายต่อเนื/อง 
2.   นํUาท่วม พาย ุแผ่นดนิไหว ภเูขา้ไประเบดิ สงคราม การจลาจล 
3.   กมัมนัตภาพรงัส ีนิวเคลยีร ์
4.   การใชง้านมากเกนิขนาด  ใหค้วามรอ้นสงูเกนิขนาดหรอืเรง่เครื/องเกนิกําลงั 

! ปัจจยัในการพิจารณาเอาประกนัภยั 
-    ขนาด ความสงู วตัถุ 
-    ตดิตั Uงในเขตชุมชนหรอืไม่ 
-    วงเงนิจาํกดัความรบัผดิที/ตอ้งการ 
 

5) ประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีM 
ให้ความคุ้มครอง กรรมการและเจา้หน้าที/ระดบัสงูหรอืเจา้หน้าที/ระดบับรหิารของบรษิทั สาํหรบัความ
สญูเสยีหรอืค่าเสยีหายทางการเงนิอนัเนื/องมาจาก “การละเมดิหรอืการกระทาํผดิ ที/กรรมการหรอืเจา้หน้าที/
ของบรษิทัตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
 

6)   ประกนัภยัอิสรภาพ 
คุ้มครอง ประกนัตวัผูต้อ้งหา หรอื จาํเลยในคดอีาญาระหว่างถูกควบคุมตวัเพื/อการสอบสวน สั /งฟ้อง หรอื
ระหว่างการพจิารณาของศาล ซึ/งเป็นการดาํเนินคดก่ีอนศาลมคีาํพพิากษา ตามวงเงนิที/ศาลกําหนด 
 

4.4  ประกนัภยัอืMนๆ 
      1) ประกนัภยัผู้เล่นกอลฟ์ 

! ความคุ้มครอง 
-   ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
-   ความบาดเจบ็ทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 
-   อปุกรณ์การเล่นกอลฟ์ (ไม้กอลฟ์ ถงุกอลฟ์ รถลากถงุกอลฟ์) 
-   รางวลัพิเศษ “โฮลอินวนั” ไม่เกิน 1 ครั Nง / ปี 
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! ข้อยกเว้น 
-  สงคราม กบฏ ปฏวิตั ิ -  อุปกรณ์เล่นกอลฟ์สกึรอ -  สญูเสยีหรอืเสยีหายของลูกกอลฟ์ 

 

2)  ประกนัภยัโจรกรรม 
กําหนดจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั (First Loss Sum Insured) โดยพจิารณาจากโอกาสที/จะเป็นไปไดว้่า ความ
สญูเสยีต่อครั Uงสงูสุดเป็นเท่าใด 
! ความคุ้มครอง สญูเสยีหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิที/เอาประกนัภยัอนัเนื/องมาจากการโจรกรรม แบ่งเป็น 

3 แบบดงันีU 
$ โจรกรรม 1 (จร.1) คุม้ครองการลกัทรพัยท์ี/ปรากฏรอ่งรอยการงดัแงะเท่านั Uน 
$ โจรกรรม 2 (จร.2) คุม้ครองการลกัทรพัยท์ี/ปรากฏรอ่งรอยการงดัแงะ การชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์
$ โจรกรรม 3 (จร.3) คุม้ครองการลกัทรพัยท์ี/ปรากฏหรอืไมป่รากฏรอ่งรอยการงดัแงะกไ็ด ้การชงิ

ทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์
ทั Uง 3 แบบ คุม้ครองความเสยีหายต่อตวัอาคารที/เกบ็ทรพัยส์นิที/เอาประกนัภยั 

! ข้อยกเว้น 
$ ทุจรติของผูเ้อาประกนัภยั และ ลกูจา้ง      
$ ปล่อยบา้นรา้งทิUงไวเ้กนิกว่า 7 วนัตดิต่อกนั 
$ กระจก / สิ/งประดบัหรอืขอ้ความบนกระจกที/ถูกคนรา้ยทําลาย 

! ทรพัยสิ์นทีMไม่คุ้มครอง 
$ เงนิ ทอง อญัมณ ีโบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ ภาพเขยีน 

 

3)  ประกนัภยัสาํหรบัเงิน 
“เงนิ” หมายถงึ ธนบตัร หรอื เหรยีญกษาปณ์ ที/ชําระหนีUไดต้ามกฎหมาย เชค็ที/ธนาคารรบัรองการจ่ายเงนิ 
ธนาณตั ิเชค็ ไปรษณยี ์ 
! แบบความคุ้มครอง  

$ ประกนัเงนิ 1 (ปง.1) ชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์(รวมถงึการพยายามกระทาํดงักล่าว) 
$ ประกนัเงนิ 2 (ปง.2) การสูญเสยีเงนิจากสาเหตุใดกต็ามที/ไมไ่ดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์
$ ประกนัเงนิ 3 (ปง.3) การสูญเสยีเงนิจากสาเหตุใดกต็ามที/ไมไ่ดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์และรวมถงึ

การฉ้อโกง ยกัยอก โดยพนักงานรบัส่งเงนิ ผูร้กัษาทรพัยท์ี/คน้พบภายใน 3 วนัทาํงาน 
ทั Uง 3 แบบคุม้ครองความเสยีหายอนัเกดิจากการพยายามกระทําการดว้ย 

! ระบคุวามคุ้มครองความสญูเสียของเงิน 
$ ในสถานที/เอาประกนัภยั (ในเวลาทาํงาน) 
$ ในตูนิ้รภยั หรอื หอ้งนิรภยั (นอกเวลาทาํงาน) **หากถูกยกไปทั Uงตู ้จ่ายทั Uงเงนิและตู้*** 
$ ระหว่างการขนส่ง  

 

! ข้อยกเว้นของ ปง.1 และ ปง.2 
$ ฉ้อโกง ยกัยอก 
$ ปลอมแปลงเอกสาร ทอนเงนิผดิ บญัช ี/ คาํนวณผดิพลาด 
$ สงคราม (ไมว่่าจะประกาศหรอืไมก่ต็าม)  
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      4)  ประกนัภยัความซืMอสตัย ์
! คุ้มครองนายจ้างต่อความสญูเสยีทรพัยส์นิอนัเนื/องมาจากการทุจรติของลกูจา้ง 

1.    เป็นการยกัยอก เงนิ / สนิคา้ 
2. ทาํในขณะที/เป็นลกูจา้ง จะยกัยอกเอง หรอื สมคบกบัคนภายนอกดว้ย 

** นายจา้งทราบการฉ้อโกงหรอืยกัยอก แต่ยงัมอบหมายใหล้กูจา้งปฏบิตัหิน้าที/ กรมธรรมจ์ะไมม่ผีลบงัคบันบัแต่วนัที/นายจา้งกระทาํ
เชน่นั Uน ** 

! ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง 
1. ลกูจา้งที/ลาออก หรอื ถูกไลอ่อก 
2. ภรรยาของลกูจา้ง ถา้ลกูจา้งมสี่วนรูเ้หน็ 

 

           5)    ประกนัภยักระจก 
คุม้ครองการแตกหกัของกระจกที/ตดิตั Uงเรยีบรอ้ยแลว้ในสถานที/ระบุไวใ้นกรมธรรม ์ดว้ยสาเหตุใดๆ ที/มไิดร้ะบุ 
ยกเวน้ (All Risks) 
! ภยัที/สามารถซืUอความคุม้ครองเพิ/มเตมิได ้

$ ภยัจากการตดิตั Uง 
$ ภยัจากการขนส่ง 
$ ภยัที/อาจเกดิขึUนในระหว่างการเกบ็รกัษา 

! ขอ้พจิารณารบัประกนัภยักระจก (กระจกพเิศษที/มรีาคาสงู เช่น กระจกกนักระสุน สามารถเอาประกนัภยั
ไดแ้ต่ตอ้งแจง้และระบุไวใ้นกรมธรรมใ์หช้ดัเจน) 
$ ขนาดของกระจก 
$ ประเภทของกระจก 
$ บรเิวณที/ตดิตั Uงกระจก 

! ข้อยกเว้น 
$ เสยีรปู / เสยีหาย / รา้วไมต่ลอดความหนาของกระจก เช่น รอยขดีขว่น / รอยรา้วต่อผวิหน้ากระจก 
$ การแตกหกัที/เกดิขึUนระหว่างขนส่งหรอืระหว่างตดิตั Uง / ถอดออกหรอืดดัแปลงสถานที/ 
$ จลาจล / นดัหยดุงาน 
$ อคัคภียั / ระเบดิ / ฟ้าผ่า / ลมพายุ 
$ การกกักนั การยดึ การถูกรบิ 

 

       6)  ประกนัภยัพืชผล 
! คุ้มครอง ความเสยีหายที/เกดิกบัพชืผลทางการเกษตรที/รบัประกนัภยัไว ้เช่น ขา้ว ขา้วโพด ฯลฯ อนัเกดิ

จากภยัธรรมชาต ิเช่น นํUาท่วม ลกูเหบ็ ลมพาย ุเป็นต้น 
 

       7)  ประกนัภยัปศสุตัว ์
! คุ้มครอง การเสยีชวีติของปศุสตัวท์ี/รบัประกนัภยัไว ้เช่น โคนม ไก่ ฯลฯ จากการตดิโรคหรอือุบตัเิหตุ 

และสามารถขอใหผู้ร้บัประกนัภยัขยายความคุม้ครองภยัเพิ/มต่างๆ เช่น การจีU ปลน้ ลกัขโมย รวมทั Uงภยั
ธรรมชาตต่ิางๆไดด้ว้ย การชดใชใ้หเ้ท่ากบัมลูค่าของสตัวท์ี/ตายหรอืตามราคาซืUอขายกนัในทอ้งตลาด 
หรอื จาํนวนสงูสุดเท่ากบัทุนประกนั 


