
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 6 ประจ ำเดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2557 

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส)์ 

 
ประกันภัย 200 คืออะไร? :   
คือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส ำหรับรำยย่อย  
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ  กำรสูญเสียสำยตำ 
หรือทุพพลภำพสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุ  มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย  

 
ใครท ำได้บ้ำง? แล้วท ำอย่ำงไร? :    
ผู้มีสัญชำติไทยอำยุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ีท ำสัญญำประกันภัย  ใช้แค่
บัตรประชำชนพร้อมระบุชื่อผู้รับประโยชน์ (กรณีใช้บัตรข้ำรำชกำรระบุวันเดือนปีเกิดด้วย) 
 

ผู้รับประโยชน์คือใคร ? :   
คือผู้ท่ีถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรสตำมกฎหมำย/ผู้อยู่กินฉันท์สำมี-ภรรยำ บิดำ 
มำรดำ บุตร พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ 
 

ซื้อได้กี่ฉบับ? :   
2  ฉบับต่อคนเท่ำนั้นไม่ว่ำจำกบริษัทใด ถ้ำเกินจะได้รับควำมคุ้มครองเพียงแค่ 2 ฉบับแรก  
ส่วนฉบับอื่นๆ จะไม่ได้รับควำมคุ้มครองแต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้  
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ห่ำงหำยกันไปนำนพอควร  (จริงๆ แล้วคือนำนมำก! ค่ะ )  ครั้งนี้ A.H.I.C Newsletter กลับมำอีก
ครั้งพร้อมข่ำวครำวจำกชมรมฯ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเรำจะมีช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีสำมำรถส่งข่ำว
ครำวและรับข้อมูลจำกทุกท่ำนได้มำกขึ้น  เร็วๆ นี้คงได้พบกับชมรมฯ ในโลก  Social Network 
ต่อไป ส่วนรำยละเอียดรอติดตำมได้ในฉบับหน้ำค่ะ 



กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส)์ (ต่อ) 

ซื้อได้ที่ไหน ? :   
ประกันภัย 200 เป็นกรมธรรม์มำตรฐำนกลำงท่ีสำมำรถขำยได้ท้ังบริษัทประกันวินำศภัยและ
บริษัทประกันชีวิต ให้ควำมคุ้มครองเหมือนกันทุกบริษัท มีเบี้ยประกันภัย 200 บำทต่อปี 
 

ควำมคุ้มครอง ? :  
มีควำมคุ้มครอง 3 ข้อคือ 
1. กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง เนื่องจำก
อุบัติเหตุไม่รวมกำรถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสำรรถจักรยำนยนต์ จ ำนวนเงินเอำประกันภัย   100,000 บำท 
2. กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จำกกำร
ถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำยและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย   50,000 บำท 
3. ผลประโยชน์ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรงำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณี
เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 120 วันแรกนับจำกวันเริ่มต้นระยะเวลำประกันภัย)  จ ำนวน
เงินเอำประกันภัย   10,000 บำท 
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.oic.or.th หรือสำยด่วน 1186 

 
 
 

ประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลก มีสัดส่วน
กำรเสียชีวิตต่อประชำกร 1 แสนคน       
จำกอุบัติ เหตุทำงถนน ตำมรำยงำนของ
องค์กำรอนำมัยโลก ประจ ำปี 2013  

 

(ท่ีมำ: http://www.thairsc.com/th/) 

 

สถิติน่ำรู้    
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“ศำสตร์และศิลป์ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ”  

ฉบับนี้ เรำมีสรุปค ำถำมท่ีน่ำสนใจจำกกำรสัมมนำและเสวนำ “ศำสตร์และศิลป์ในกำร
พิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ” ซึ่งจัดโดยชมรมประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภำพ เมื่อ 8 พ.ย.2556 รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ  

โดยในช่วงเช้ำเรำได้จัดเสวนำในหัวข้อข้ำงต้นโดยทีมเสวนำประกอบด้วย           
คุณสุวิทย์  เก่ งวิบูลย์  คณะกรรมกำรประกันภัย เบ็ด เตล็ด  อุบัติ เหตุและสุขภำพ               
คุ ณ ปิ ย ะ  ว ร ำ อุ บ ล  ท่ี ป รึ ก ษ ำ ช ม ร ม ป ร ะ กั น ภั น ภั ย อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ สุ ข ภ ำ พ                         
คุณวี ร ะ  วิ โ รจน์ ศิ ร ศั กดิ์   ก ร รมก ำร  ชม รม ประกั นภั ย อุ บั ติ เ หตุ แ ละ สุ ขภ ำพ                    
คุณดวงพร ศรีว่องไทย กรรมกำร ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ และผู้ด ำเนินกำร
กำรเสวนำโดย คุณนันทินี ชินวรรณโณ ท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
อุบัติเหตุและสุขภำพ ส่วนช่วงบ่ำยฟังกำรบรรยำยจำกผู้ เชี่ยวชำญด้ำนนิติเวชวิทยำ   
พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับกำรสถำบันนิติเวชวิทยำ โรงพยำบำลต ำรวจ ในหัวข้อ 
“ตอบปัญหำกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนด้วยนิติเวชวิทยำ”  

ในกำรเสวนำได้รับควำมสนใจจำกบริษัทสมำชิกมำกมำย บรรยำกำศเต็มไปด้วย
ควำมสนุกสนำนเร้ำใจรวมท้ังค ำถำมเด็ดๆ จำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ มีท้ังประเภทค ำถำมท่ัวไป
และค ำถำม ท่ีใครๆ ก็รู้ค ำตอบแต่พูดออกมำดังๆ ไม่ได้ (ฮำ)  และศิลปะในกำรท ำเคลมจำก
วิทยำกรท่ีมำกควำมสำมำรถ   ชมรมฯ ต้องขอบคุณทีมวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมสัมมนำทุกท่ำน    
 

Download เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 
http://www.thaigia.com/Download/คณะกรรมกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุเเละ
สุขภำพ/เอกสำรสัมมนำ%20เรื่องศำสตร์และศิลป์ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำร
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ%20วันท่ี%2008-11-56.pdf    
  
Download  ค ำถำม ค ำตอบจำกกำรเสวนำ   
http://www.thaigia.com/Download/Q_&_A_from_PA_seminar_08.11.56.pdf 
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“เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมค าสอน”   
             หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

 
 

 

เกร็ดธรรมะ   

http://www.thaigia.com/Download/Q_&_A_from_PA_seminar_08.11.56.pdf
http://www.thaigia.com/Download/Q_&_A_from_PA_seminar_08.11.56.pdf
http://www.thaigia.com/Download/Q_&_A_from_PA_seminar_08.11.56.pdf
http://www.thaigia.com/Download/Q_&_A_from_PA_seminar_08.11.56.pdf


“ศำสตร์และศิลป์ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ”  
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ค ำถำม 

ค ำถำม & ค ำตอบ 

“ทุพพลภาพถาวร พิจารณาอย่างไร ?”  
กรณีกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน ทุพพลภำพถำวรกับสูญเสียอวัยวะแตกต่ำงกันอย่ำงไร เช่น 
กรณีแผนประกันภัยก ำหนดเสียชีวิต 1,000,000 บำท สูญเสียอวัยวะ 1,000,000 บำท ทุพพลภำพ
ถำวร 2,000,000 บำท ผู้เอำประกันภัยมีอำชีพพนักงำนบัญชี (ถนัดขวำ) ประสบอุบัติเหตุสูญเสียมือ
ขวำ (มือขวำขำด)  

-  จะเรียกร้องผลประโยชน์ในข้อใดได้ 
-  จะเรียกร้องทุพพลภำพถำวรได้หรือไม่ (60% ของ 2,000,000 บำท เท่ำกับ 1,200,000 บำท ถ้ำ

สูญเสียอวัยวะ 60% ของ 1,000,000 บำท เท่ำกับ 600,000 บำท 
 

ค ำตอบ 
ทุพพลภำพถำวร หมำยถึงบุคคลนั้นไม่สำมำรถท ำงำนใดๆได้อีกตลอดไป( ไม่ตำยแต่มีชีวิตอยู่เหมือน
ท่อนไม้) จึงไม่เข้ำเงื่อนไขทุพพลภำพถำวร  แต่เข้ำเงื่อนไขกำรสูญเสียอวัยวะ โดยกรณีดังกล่ำวขำด
ตั้งแต่ข้อมือจ่ำย 60% ของทุนประกันภัย เท่ำกับ 600,000 บำท 

ค ำถำม 

“ระบุ เพื่อน หรือนายจ้าง เป็นผู้รับประโยชน์ได้มั้ย ?” 
ถ้ำผู้เอำประกันภัยยืนยันระบุผู้รับประโยชน์เป็นเพ่ือนหรือลูกจ้ำง (ไม่ใช่นำยจ้ำง) และเมื่อเกิดเหตุ ถ้ำ
ทำยำทของผู้เอำประกันภัยมำร้องคัดค้ำนท ำได้หรือไม่ และถ้ำบริษัทประกันภัยจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ระบุชื่อแล้ว จะท ำอย่ำงไร 
 

ค ำตอบ 
 ในทำงกฎหมำยหรือพฤตินัย สำมำรถท ำได้จะยกให้ใครท ำได้หมดและต้องดูเจตนำควำมตั้งใจในกำร
ระบุจำกใบค ำขอ แต่ในเรื่องของกำรประกันภัยแล้ว ด้วยหลักกำรกำรพิจำรณำรับประกันภัย ไม่
สำมำรถให้กระท ำได้เพรำะ กำรประกันภัยเป็นเรื่องของควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่
อยู่ในอุปกำระหำกผู้เอำประกันภัยตำย  คือพ่อหำเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้รับควำมสุขตำมก ำลัง 
หำกวันใดพ่อถูกหมำกัดตำย ลูก เมีย แม่และบ้ำนที่ผ่อนอยู่จะท ำอย่ำงไร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของ
กำรประกันภัย ดังนั้นผู้รับประโยชน์จำกกำรประกันภัยต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกประกำรหนึ่ง
หำกไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ่อ แม่ ลูก กัน อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรฆำตรกรรมได้ดังที่เป็นข่ำว
กันอยู่ตลอดมำ 



“ศำสตร์และศิลป์ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ”  

5 AHIC Newletter : April - June 2014 

ค ำถำม 

ค ำถำม & ค ำตอบ (ต่อ) 

“อยู่ด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียน..ไม่มีลูกด้วย ?” 
กำรระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณีอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้มีบุตรด้วยกัน กำรชดใช้ค่ำสินไหมหรือกำรรับ
ประกันภัยควรจะพิสูจน์อย่ำงไร 
 

ค ำตอบ 
ต้องพิสูจน์จำกทำยำทและจำกทำงพฤตินัย บุคคลแวดล้อมที่สำมำรถแสดงได้ว่ำเป็นสำมีภรรยำกัน  
และที่ส ำคัญใบค ำขอต้องระบุควำมสัมพันธ์ของผู้รับประโยชน์ให้ชัดเจน 

ค ำถำม 

“บุคคลล้มละลาย” 
ผู้เอำประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เกิดเหตุขึ้นมีค่ำรักษำพยำบำล 3,500 บำท แล้ว
ขอให้จ่ำยในนำมคนอ่ืน เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำเงินไปเข้ำบัญชีได้ (ล้มละลำย) จึงขอให้จ่ำยแก่ผู้อ่ืน 
บริษัทประกันภัยสำมำรถจ่ำยได้หรือไม่ 
 

ค ำตอบ 
กรณีล้มละลาย ต้องจ่ายให้แก่ผู้พิทักษ์ทรัพย์ แต่ขัน้แรกบริษัทไม่ควรจะยอมให้ท าตัง้แต่แรก  
เพราะเป็นบคุคลท่ีไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

ค ำถำม 

กรณีกำรขำยประกันผ่ำนทำงโทรศัพท์ ใบค ำขอผู้เอำประกันภัยไม่ได้ลงนำม สำมำรถใช้สิทธิ์บอกล้ำง
ได้หรือไม ่
 

ค ำตอบ 
ได้ เพรำะมีก ำหนดบอกชื่อ – รำยละเอียดอยู่แล้ว จึงสำมำรถบอกล้ำงได้ 



“ศำสตร์และศิลป์ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ”  

6 AHIC Newletter : April - June 2014 

ค ำถำม & ค ำตอบ (ต่อ) 

ค ำถำม 

“อาการปวดท้ังหลาย” 
กำรรักษำพยำบำลที่เป็นที่นิยม เช่น ปวดเข่ำ ปวดหลัง ปวดเอว แล้ว ท ำ MRI จะพิจำรณำว่ำเป็น
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอย่ำงไร?  
 

ค ำตอบ 
 ดูจำกรำยงำนแพทย์ว่ำเป็นอะไรมำ ซึ่งจะระบุประวัติกำรเจ็บป่วย ในอดีต หรือโรคประจ ำตัว 

สำมำรถใช้มำช่วยในกำรพิจำรณำได้ว่ำกำรรักษำ ปวดเข่ำ ปวดหลังนั้นเป็นจำกโรคของผู้เอำ
ประกันเองหรือไม่ ถ้ำในรำยงำนแพทย์มีระบุโรคไว้ สำมำรถท ำหนังสือสอบถำมแพทย์ที่รักษำได้
ว่ำเกิดจำกสำเหตุใด 

 ดูควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ว่ำจ ำเป็นต้องท ำหรือต้องอำศัยแพทย์ที่ปรึกษำ
ของบริษัท อย่ำงน้อยดูว่ำมีบำดแผลฟกช้ ำมีแตกหักร้ำวหรือไม่  ข้อบ่งชี้อำกำรต่ำงๆ
ประกอบด้วย ซึ่งกรณีดังกล่ำวหำกไม่มีแพทย์ท่ีปรึกษำจะท ำให้กำรพิจำรณำค่อนข้ำงยำก 

 

 
 
 

 

 

ประชำสัมพันธ์     

เตรียมพบกับสัมมนำให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรของชมรมฯ  
ซึ่งคำดว่ำจะจัดขึ้นประมำณเดือนกันยำยนนี้  โดยจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พื้นฐำนด้ำนประกันสุขภำพ  
พรบ.กำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
Day Case ส่วนวิทยำกรจะเป็นใครบ้ำงนั้นต้องรอติดตำม
ต่อไปค่ะ      

พบกันอีกครั้งฉบับหน้ำ กรกฎำคม-กันยำยน 2557 มีไอเดียดีๆ เด็ดๆ หรืออยำกให้
ชมรมฯ ท ำอะไรเพื่อสมำชิกส่งมำได้เลยค่ะที่  ahic.thaigia@gmail.com 


