
  
 

 
 
 

 
การประกนัภัยอบัุติเหตุส่วนบุคคล   TSI                                                                                              

(TSI Personal Accident Insurance) 
เง่ือนไขความคุ้มครอง 

การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลจะใหก้ารคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากความบาดเจ็บทาง
ร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ ตลอด  24  ชัว่โมง ทัว่โลก และท าใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี 

1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (กรณีซ้ือความคุม้ครอง แบบ อบ. 1) 
2. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร                                             

(กรณีซ้ือความคุม้ครองแบบ อบ. 2) 
3. การรักษาพยาบาล 
ทั้งน้ีไดข้ยายความคุม้ครองกรณีการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกาย และการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

 

ขั้นตอนการขอท าประกนัภัย และการพจิารณาการรับประกนัภัย 
1. ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งกรอกขอ้มูลลงในใบค าขอเอาประกนัภยัทุกช่องใหค้รบถว้นและตอ้งลงลายมือช่ือผูข้อ

เอาประกนัภยั พร้อมกบัตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. หากผูข้อเอาประกนัภยัยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งใหผู้ป้กครองตามกฎหมายลงนามในใบค าขอเอาประกนัภยั

ดว้ย  
3. การนบัอายผุูข้อเอาประกนัภยั ใหน้บัปีท่ีเกิดถึงปีท่ีขอท าประกนัภยั 

เช่น   เกิดปี พ.ศ. 2515  ปีท่ีขอท าประกนัภยั คือ ปี พ.ศ. 2551   อายเุท่ากบั  36  ปี (2551 – 2515) 
4. การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัไม่ควรเกิน  60  เท่าของเงินเดือน หรือรายไดอ่ื้นท่ีเปิดเผยไดร้วมกนัต่อ

เดือนเป็นฐานในการค านวณทุนประกนัภยั 
เช่น   มีรายได ้ 5,000  บาทต่อเดือน สามารถเลือกทุนประกนัภยัไดไ้ม่เกิน  300,000  บาท เป็นตน้ แต่ทั้งน้ี 
ก็ควรจะพิจารณาถึงทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือฐานะของผูเ้อาประกนัภยั เช่น กรณีเป็นเจา้ของกิจการ เป็นตน้ 

5. เด็กหรือเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา พอ่บา้น แม่บา้น ท่ีไม่มีรายไดอ้นุมติัจ านวนเงินเอาประกนัภยัไม่เกิน  
300,000  บาทต่อคน 

6. การพิจารณาชั้นของอาชีพ ใหดู้หลกัการแบ่งชั้นอาชีพ 
7. ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งระบุผูรั้บประโยชน์  (ใหดู้ในหวัขอ้ ผูรั้บประโยชน์) 
8. ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ ไม่วกิลจริต และไม่มีอวยัวะส่วนใดในร่างกายบกพร่อง 

หรือพิการ หรือทุพพลภาพ 
9. ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งไม่เป็นโรคลมชกั โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรือ 

กลา้มเน้ือ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ 
10. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกนัชีวติ หรือการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล หรือ

ปฏิเสธการต่ออายสุญัญา หรือถูกเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมส าหรับการประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ 



  
 

 
 

 
หลกัการแบ่งช้ันของอาชีพ 
1. ช้ันอาชีพ ช้ัน 1 ลกัษณะงานเส่ียงต่อการเกดิอบุัตเิหตุในระดบัต า่ 

หมายถึง เจา้ของ ผูป้ฏิบติังานดา้นงานบริหารหรืองานจดัการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจ หรือการคา้ ซ่ึงส่วน
ใหญ่ท างานประจ าในส านกังาน และรวมถึงการท างานฝีมือท่ีไม่ใชเ้คร่ืองจกัร เช่น พนกังานประจ าส านกังาน 
ทนายความ ผูจ้ดัการ เสมียน ครู แพทย ์เป็นตน้ 

 
2. ช้ันอาชีพ ช้ัน 2 ลกัษณะงานเส่ียงต่อการเกดิอบุัตเิหตุในระดบัปานกลาง 

หมายถึง เจา้ของ ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการ หรือพนกังานในธุรกิจหรือการคา้ซ่ึงท างานนอกส านกังานเป็นคร้ัง
คราว หรือเป็นผูป้ฏิบติังานทางดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือก่ึงอาชีพเฉพาะ และบางคร้ังอาจจะ
มีการใชเ้คร่ืองจกัร หรือเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีใชว้ชิาชีพท่ีตอ้งท างานกลางแจง้เกือบตลอดเวลา อาชีพในชั้นน้ีเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีตอ้งเดินทางออกไปติดตอ่งานนอกบริษทั หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาท่ีมีความช านาญและทกัษะบา้ง เช่น 
พนกังานขายท่ีตอ้งเดินทาง พนกังานส่งเอกสาร คนขบัรถ ช่างไม ้วศิวกร เป็นตน้ 
 

3. ช้ันอาชีพ ช้ัน 3 ลกัษณะงานเส่ียงต่อการเกดิอบุัตเิหตุในระดบัสูง 
หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในดา้นช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกั
หรือเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการส่งท่ีมีการเดินทางหรือท างานนอกส านกังานเป็นประจ า อาชีพ
ชั้นน้ีมีความเส่ียงภยัมาก ส่วนใหญ่จะเป็นช่างฝีมือท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดหนกั หรือคนงานท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะ เช่น 
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างยนต ์ช่างก่อสร้าง เป็นตน้ 
 

4. ช้ันอาชีพ ช้ัน 4 ลกัษณะงานเส่ียงต่อการเกดิอบุัตเิหตุมากเป็นพเิศษ 
อาชีพในชั้นน้ีมีความเส่ียงภยัมากท่ีสุด เป็นอาชีพเฉพาะท่ีไม่สามารถก าหนดในกลุ่มอาชีพชั้น 1 ถึง 3 ได ้เช่น พนกังาน
ในเหมือง ชาวประมง คนงานในแท่นขดุเจาะน ้ ามนั เป็นตน้ 

 

ผู้รับประโยชน์ 
 ผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งระบุช่ือ – นามสกลุ ผูรั้บประโยชนทุ์กคร้ัง  พร้อมแจง้ถึงความสมัพนัธ์ ถา้ไม่ระบุการ
พิจารณาจะอาศยัการแบ่งทรัพยม์รดกระหวา่งทายาทซ่ึงมี  6  ล าดบั เท่านั้น แต่ละล าดบัมีสิทธิไดรั้บมรดกก่อนหลงั
ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ผูสื้บสนัดาน 
2. บิดา มารดา 
3. พ่ีนอ้งร่วมบิดา มารดา เดียวกนั 
4. พ่ีนอ้งร่วมบิดา หรือมารดา เดียวกนั 
5. ปู่ ยา่ ตา ยาย 
6. ลุง ป้า นา้ อา 
        คู่สมรสท่ีมีอายอุยูน่ั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัพิเศษแห่งมาตรา 1635 



  
 

 
 
 

 
เปรียบเทยีบผลประโยชน์ อบ. 1 และ อบ. 2 

 การประกนัอุบติัเหตุแยกความคุม้ครองออกเป็น 2 แบบ โดยใหช่ื้อวา่ อบ. 1 และ อบ. 2    ทั้ง 2 แบบมีความ
คุม้ครองและผลประโยชน์ท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน ์
%ของทุนประกนัภยั 
อบ. 2 อบ. 1 

เสียชีวติ 100% 100% 

สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง และการพดูออกเสียง   

  มือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ หรือสายตาสองขา้ง 100% 100% 

  มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแตข่อ้เทา้ 100% 100% 

  มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 100% 100% 

  เทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 100% 100% 

  มือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ 60% 60% 

  เทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 60% 60% 

  สายตาหน่ึงขา้ง 60% 60% 

  หูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้ 50% - 

  หูหนวกหน่ึงขา้ง 15% - 

  น้ิวหวัแม่มือ (สองขอ้) 25% - 

  น้ิวหวัแม่มือ (หน่ึงขอ้) 10% - 

  น้ิวช้ี (สามขอ้) 10% - 

  น้ิวช้ี (สองขอ้) 8% - 

  น้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 4% - 

  น้ิวอ่ืนแต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้) นอกจากหวัแม่มือและน้ิวช้ี 5% - 

  น้ิวหวัแม่เทา้ 5% - 

  น้ิวเทา้อ่ืนแต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้) นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้ 1% - 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 100% 100% 

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 50% - 

ค่ารักษาพยาบาล ตามท่ีซ้ือ ตามท่ีซ้ือ 



  
 

 
 

 
ข้อยกเว้น 
การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ไม่คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อนัเกิดจาก 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะตกอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุราหรือยาเสพติด 
2. การฆ่าตวัตาย 
3. การไดรั้บเช้ือโรค 
4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม 
5. การแทง้ลูก 
6. การรักษาฟัน 
7. การปวดหลงัท่ีไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหต ุ
8. สงคราม 
9. อาวธุนิวเคลียร์ การแผรั่งสี 
10. การแข่งขนัหรือเล่นกีฬาอนัตราย 
11. การโดยสารอากาศยานท่ีไม่ใช่สายการบินพาณิชย ์
12. ขณะขบัขี่หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจ าอากาศยาน 
13. การเขา้ร่วมทะเลาะววิาท 
14. ขณะก่ออาชญากรรม 
15. ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 

 


