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เน้ือหาประกอบด้วย

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาประกนัภยั
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1. ความเส่ียงภยัและวิธีการจดัการความเส่ียงภยั

2. ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั

3. หลกัการของสัญญาประกนัภยั



วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (1)
ความเส่ียงภัย และวธีิการจัดการความเส่ียงภัย
1. ความหมายและประเภทของความเส่ียง
2. องคป์ระกอบความเส่ียง
3. วิธีการในการจดัการความเส่ียง
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วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (2)
ความหมาย  ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภัย
1. ความหมาย และประโยชน์ของการประกนัภยั
2. ลกัษณะส าคญัของความเส่ียงท่ีสามารถเอาประกนัภยัได้
3. ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั
4. การก าหนดเบ้ียประกนัภยั
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วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (3)
หลกัการของสัญญาประกนัภัย
1. หลกัการของสัญญาประกันภัย รวมถึงกฎหมายท่ีสัมพนัธ์กับ

หลกัการของสญัญาประกนัภยัในแต่ละขอ้
2. องคป์ระกอบและสาระส าคญัของสญัญาประกนัภยัทั้ง  6 ขอ้
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วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (4)
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัภัย
1. ความหมาย และสาระส าคญัของใบค าขอเอาประกนัภยั
2. ความหมาย โครงสร้าง และสาระส าคญัของกรมธรรมป์ระกนัภยั
3. ความหมาย และสาระส าคญัของหนงัสือคุม้ครองชัว่คราว
4. ความหมาย และสาระส าคญัของกรมธรรมป์ระกนัภยัเปิด
5. ความหมาย และสาระส าคญัของใบรับรองการประกนัภยั
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การจดัการความเส่ียง (Risk Management) กระบวนการจดัการ
ท่ีมีการด าเนินการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยมุ่งท่ีการป้องกนั
หรือควบคุมโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายให้ลดน้อยลง การลดขนาด
ของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และการหาช่องทางท่ีไดผ้ลและค่าใชจ่้ายนอ้ย
ท่ีสุดมาใช้บรรเทาภาระทางการเงิน ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ
เสียหายนั้น ๆ 
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (1)

การจดัการความเส่ียง



ก่อนเกดิความเสียหาย หลงัเกดิความเสียหาย
1. เพ่ือความประหยดัทางเศรษฐกิจ
2. เพ่ือลดความกงัวลใจ
3. เพื่อความสอดคลอ้ง และเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดปัจจยัภายนอก
4. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

1. เพ่ือความอยูร่อด
2. เพ่ือความต่อเน่ืองในการด าเนินการ
3. เพื่อรักษาระดบัรายไดใ้หค้งท่ี
4. เพ่ือใหมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
5. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

8

ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (2)

การจดัการความเส่ียง



ความเส่ียงภยั (Risk) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (The chance of 
loss)
1. ไม่สามารถบอกไดแ้น่นอน
2. ผลลพัธ์ท่ีอาจจะเป็นไปไดมี้หลายช่องทาง
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (3)
ความเส่ียงภัย



ความเส่ียงภยั มี 2 ประเภท
1. ความเส่ียงภัยที่แท้จริง (Pure Risk)

1.1  ดา้นบุคคล (Personal Risks)
1.2  ดา้นทรัพยสิ์น (Property Risks)
1.3  ดา้นความรับผดิทางกฎหมาย (Liability Risks)

2. ความเส่ียงจากการเกง็ก าไร (Speculative Risk)
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (4)
ความเส่ียงภยั



องคป์ระกอบความเส่ียงภยั
1. วตัถุหรือส่ิงท่ีอาจสูญเสียหรือเสียหาย (Item or Subject Exposed 

to Loss)
2. ภยั (Perils)
3. ผลท่ีตามมาของความเสียหาย (Consequence of Loss)
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (5)
ความเส่ียงภยั
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (6)

ส่ิงทีเ่อาประกนัภัย ภัย ความเสียหาย
- ทรัพยสิ์น
- ชีวิต ร่างกาย 

สุขภาพ
- รายได้
- ความรับผดิตาม

กฎหมาย

- ภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม 
แผน่ดินไหว ลมพาย ุ
ลูกเห็บ ฯลฯ

- ภยัทัว่ไป เช่น ไฟไหม้
อุบติัเหตุ

- ทรัพยสิ์นสูญเสีย 
หรือเสียหาย

- เจบ็ป่วย บาดเจบ็ 
เสียชีวิต

- สูญเสียรายได้

ความเส่ียงภยั



ความหมายของสภาวะภยั

สภาพ สภาวะแวดลอ้ม หรือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความถ่ี(Frequency) หรือ
โอกาสของการเกิดความเสียหาย และหรือ ขนาดความรุนแรง
(Severity)ของความเสียหายเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ระดบัความเส่ียง
ภยัเพิ่มข้ึนดว้ย
1. สภาวะภยัทางกายภาพ (Physical Hazards)
2. สภาวะภยัทางศีลธรรม (Moral Hazards)
3. สภาวะภยัทางอุปนิสัย (Morale Hazards)
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (7)
สภาวะภยั (Hazards)



วธีิในการจดัการความเส่ียงภยั (Risk Management Technician)
1. การหลีกเล่ียงความเส่ียงภยั (Avoidance)
2. การป้องกนัการเกิดความเสียหาย (Prevention)
3. การบรรเทาความเสียหาย (Reduction)
4. การรับความเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention)
5. การโอนความเส่ียงภยั (Transfer)
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ความเส่ียงและวธีิการจัดการความเส่ียง (8)



ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (1)
ความหมายของการประกนัภัย
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ผูรั้บประกนัภยั

ผูเ้อาประกนัภยั

ผูรั้บประโยชน์

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

ช าระเบ้ียประกนัภยั

รับค่าสินไหมทดแทน

สั ญ ญ า
ต่างตอบ
แทน

รับประกนัภยั ช าระเบ้ียประกนัภยั
จ่ า ย ค่ า
สินไหม
ทดแทน



ประโยชน์ของการประกนัภัย

ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (2)

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกนัภัย 
 ผู้เอาประกนัภัยทีเ่ป็นบุคคล

- หลกัประกนัต่อบุคคลและครอบครัว
- บรรเทาความเสียหายทางการเงิน
- สิทธิน าเบ้ียประกนัภยัมาลดหยอ่นภาษีเงินได้

 ผู้เอาประกนัภัยทีเ่ป็นภาคธุรกจิ
- ก่อใหเ้กิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ
- ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 16



ประโยชน์ของการประกนัภัย
2. ประโยชน์ต่อสังคมและระบบเศรษฐกจิของประเทศ

- สร้างความมัน่คงใหแ้ก่สงัคม
- หลกัประกนัในการขอสินเช่ือสถาบนัการเงิน
- เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาประเทศ

17

ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (2)



ลกัษณะของความเส่ียงภัยทีส่ามารถเอาประกนัภัยได้
1. มีหน่วยของความเส่ียงภยัท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นจ านวนมาก
2. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นอุบติัเหตุและไม่ไดเ้กิดจากการกระท าโดยเจตนา

ของผูเ้อาประกนัภยั
3. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น ตอ้งสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหาย  

เป็นตวัเงินได้
4. ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งไม่เป็นมหนัตภยั
5. ความเส่ียงภยันั้นควรจะเป็นความเส่ียงภยัท่ีแทจ้ริง
6. ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายตอ้งค านวณหรือประมาณได้
7. ผูเ้อาประกนัภยัมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีเอาประกนัภยั
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ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (3)



ทฤษฎีพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภัย
1. ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)
2. กฎของการถวัเฉล่ีย (Law of Average)
3. กฎวา่ดว้ยจ านวนมาก (Law of large number)
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ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (4)



การก าหนดเบีย้ประกนัภัย (องค์ประกอบ)
1. ความเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีคาดคะเนตามสถิติ
2. ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของผูรั้บประกนัภยั
3. เงินส ารองส าหรับความเสียหายท่ีคาดไม่ถึง รวมถึงก าไร
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ความหมาย ประโยชน์ และสาระส าคญัของการประกนัภยั (5)



หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (1)
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1. หลกัส่วนไดเ้สียในเหตุประกนัภยั (Principle of Insurable Interest)

2. หลกัสุจริตอยา่งยิง่ (Principle of  Utmost Good Faith)

3. หลกัการชดใชค่้าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)

6. หลกัสาเหตุใกลชิ้ด (Principle of Proximate Cause)

4. หลกัการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation)

5. หลกัการเฉล่ีย (ค่าสินไหมทดแทน) (Principle of Contribution)



หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (2)
หลกัส่วนได้เสียในเหตุประกนัภยั (Principle of Insurable Interest)
หลกัทัว่ไปของส่วนไดเ้สีย ปพพ.มาตรา 863 “อนัสัญญาประกนัภยันั้น

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยัไว้
ท่านวา่ยอ่มไม่ผกูพนัคู่สัญญาแต่อยา่งหน่ึงอยา่งใด”

ส่วนไดเ้สีย สิทธิตามกฎหมายในการท าประกนัภยั
ประโยชน์ของส่วนไดเ้สีย 1.  ป้องกนัมิใหส้ัญญาเป็นการพนนั

2.  ป้องกนัมิใหว้ตัถุท่ีเอาประกนัภยัไดรั้บความเสียหาย
โดยจงใจหรือเจตนา

3.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง 22
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (3)
เวลาท่ีตอ้งมีส่วนไดเ้สีย ขณะท่ีท าสญัญา/ขณะท่ีเกิดเหตุหรือเกิดความเสียหาย
ส่วนไดเ้สียกรณีประกนัวนิาศภยั ผูเ้อาประกนัภยัมีความสมัพนัธ์กบัทรัพย ์สิทธิ

ผลประโยชน์ หรือรายได้

เป็นเจา้ของ ผูค้รอบครอง ผูรั้บจ านอง
ผูรั้บฝากทรัพย ์ผูเ้ช่า ผูดู้แล หรือผูพ้ิทกัษท์รัพย์

ผูมี้สิทธิตามสัญญา
ผูมี้ความรับผดิชอบตามกฎหมายหรือตามสัญญา
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในฐานะตวัแทนของเจา้ของ
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (4)
หลกัสุจริตอย่างยิง่ (Principle of Utmost Good Faith)

ปพพ.มาตรา 865 “ถา้ในเวลาท าสัญญาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัก็ดี หรือใน
กรณีประกนัชีวิต บุคคลอนัการใชเ้งินย่อมอาศยัความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี 
รู้อยู่แลว้ละเวน้เสียไม่เปิดเผยขอ้ความจริง ซ่ึงอาจจะไดจู้งใจผูรั้บประกนัภยัให้เรียกเบ้ีย
ประกนัภยัสูงข้ึนอีก หรือ ให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยูแ่ลว้แถลงขอ้ความนั้น
เป็น ความเทจ็ไซร้ท่านวา่สัญญานั้นเป็นโมฆียะ”

ปพพ.มาตรา 866 “ถา้ผูรั้บประกนัภยัไดรู้้ขอ้ความจริงดงักล่าวในมาตรา 865 นั้น
ก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้ รู้ เช่นนั้ นหากใช้ความ
ระมดัระวงัดัง่จะพึงคาดหมายไดแ้ต่วญิญูชนกดี็ ท่านใหฟั้งวา่สัญญานั้นเป็นอนัสมบูรณ์”
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (5)
สาระส าคญัของหลกัสุจริตอยา่งยิง่
1. การเปิดเผยขอ้ความจริง (Disclosure) เปิดเผยขอ้ความจริงท่ีเป็นสาระส าคญั
2. การแถลงข้อความเท็จ (Misrepresentation) การท่ีผู ้เอาประกันภัยจะต้องตอบ          

ขอ้ซกัถามของผูรั้บประกนัภยัในขณะขอท าสัญญาประกนัภยัใหต้รงตามจริง
ผล สัญญาเป็นโมฆียะ

การบอกลา้ง ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีรู้
ภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ีท าสัญญา

ผลของการบอกลา้ง สัญญาเป็นโมฆะมาตั้งแต่ตน้
ผลของการไม่บอกลา้ง สัญญาสมบูรณ์มาตั้งแต่ตน้
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (6)
หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)

ปพพ.มาตรา 877 “รับประกนัภยัจ าตอ้งใชค่้าสินไหมทดแทนดงัจะกล่าว ต่อไปน้ี คือ
(1) เพื่อจ านวนวนิาศภยัอนัแทจ้ริง
(2) เพื่อความบุบสลายอนัเกิดแก่ทรัพยสิ์น ซ่ึงไดเ้อาประกนัภยัไว ้เพราะไดจ้ดัการตามสมควร

เพื่อป้องปัดความวนิาศภยั
(3) เพื่อบรรดาค่าใชจ่้ายอนัสมควร ซ่ึงไดเ้สียไปเพื่อรักษาทรัพยสิ์น ซ่ึงเอาประกนัภยัไวน้ั้นมิให้

วนิาศ
อนัจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานท่ีและในเวลาซ่ึง เหตุวินาศภยันั้นไดเ้กิดข้ึน 

อน่ึงจ านวนเงินซ่ึงได้เอาประกันภยัไวน้ั้น ท่านให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นหลกัประมาณอัน
ถูกตอ้งในการตีราคา เช่นว่านั้นท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซ่ึงเอา
ประกนัภยัไว”้
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (7)
หลกัเกณฑก์ารชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง
1. ความวินาศภยั
2. ตีราคา ณ วนัท่ี/ในเวลา ท่ีเกิดวนิาศภยั
3. ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยัไว้
วธีิชดใชค้่าเสียหายตามความเป็นจริง
1. จ่ายเป็นเงิน (Cash Payment)
2. ซ่อมแซม (Repair)
3. การหาของแทน (Replacement)ฃ
4. การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม (Reinstatement)
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (8)
หลกัการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation)

ปพพ.มาตรา 880 “ถา้ความวินาศภยันั้นไดเ้กิดข้ึนเพราะการกระท าของ บุคคลภายนอก
ไซร้ ผูรั้บประกนัไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนไปเป็นจ านวน เพียงใด ผูรั้บประกนัภยัยอ่มเขา้
รับช่วงสิทธิของผูเ้อาประกนัภยั และ ของผูรั้บประโยชน์ซ่ึงมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น

ถา้ผูรั้บประกนัภยั ไดใ้ชค้่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผูรั้บ
ประกนัภยันั้น ใชสิ้ทธิของตนให้เส่ือมเสียสิทธิของ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ 
ในการท่ีเขาจะเรียกร้องเอา ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพ่ือเศษแห่งจ านวน
วนิาศนั้น”
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (9)
หลกัการรับช่วงสิทธิ ใชส้ าหรับในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเป็นผูก่้อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพยสิ์นผูเ้อาประกนัภยัโดยเฉพาะ

การพิจารณาการรับช่วงสิทธิ
1. ตอ้งเป็นการประกนัวนิาศภยั
2. วนิาศภยันั้นเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอก
3. ผูรั้บประกนัภยั ไดจ่้ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใหแ้ก่

ผูเ้อาประกนัภยัแลว้

บริษทัประกนัภยัรับช่วงสิทธิ ไดเ้ท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดจ่้ายให้กบั    
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (10)
 หลักการเฉลีย่ (ค่าสินไหมทดแทน) (Principle of Contribution

ปพพ.มาตรา 870 “ถา้ไดท้ าสัญญาประกนัภยัเป็นสองรายหรือกว่านั้น พร้อมกนัเพื่อ
ความวินาศภยัอนัเดียวกนั และจ านวนเงินซ่ึงเอาประกนั ภยัรวมกนัทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนท่ี
วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผูรั้บประโยชน์ชอบท่ีจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศ
จริงเท่านั้น ผูรั้บประกนัภยัแต่ละคนตอ้งใชเ้งินจ านวนวนิาศจริงแบ่งตามส่วนมากนอ้ยท่ีตนไดรั้บ
ประกนัภยัไว้

อนัสญัญาประกนัภยัทั้งหลาย ถา้ลงวนัเดียวกนั ท่านใหถื้อวา่ได ้ท าพร้อมกนั
ถา้ไดท้  าสัญญาประกนัภยัเป็นสองราย หรือกวา่นั้นสืบเน่ืองเป็นล าดบักนั ท่านวา่ผูรั้บ

ประกนัภยัคนแรกจะตอ้งรับผิดเพื่อความวินาศภยั ก่อนถา้และจ านวนเงินซ่ึงผูรั้บประกนัภยัคน
แรกไดใ้ช้นั้นยงัไม่คุม้ จ  านวนวินาศภยัไซร้ ผูรั้บประกนัภยัคนถดัไปก็ตอ้งรับผิดในส่วนท่ี ยงั
ขาดอยูน่ั้นต่อ ๆ กนัไปจนกวา่จะคุม้วนิาศ”
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สาระส าคัญของหลกัการเฉลีย่ (ค่าสินไหมทดแทน)

1. มีกรมธรรมป์ระกนัภยัสองฉบบัหรือมากกวา่นั้น (Two or more policies)
2. กรมธรรมป์ระกนัภยัรายนั้นตอ้งคุม้ครองภยัชนิดเดียวกนั (Same Peril)
3. กรมธรรมป์ระกนัภยันั้นตอ้งคุม้ครองส่วนไดเ้สียอนัเดียวกนัของผูเ้อาประกนัภยั 

(Same Interest)
4. กรมธรรมป์ระกนัภยันั้นคุม้ครองวตัถุท่ีเอาประกนัภยัรายเดียวกนั (Same Subject 

Matter)
5. กรมธรรม์ประกนัภยัทุกฉบบัตอ้งมีผลบงัคบัในเวลาท่ีเกิดความเสียหาย (All In 

Effect)

หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (11)
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หลกัของสัญญาประกนัภยั (Principle of Insurer Contract) (12)
 หลกัสาเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause)

สาเหตุใกลชิ้ด คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นต่อเน่ือง โดยไม่ขาดตอน 
(Unbroken Chain of events) และเป็นผลโดยตรงจากภยัท่ีไดรั้บประกนัภยัไว้

หลกั สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเป็นสาเหตุ
ใกลชิ้ด หรือใกลเ้คียงกบัภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครอง



เอกสารที่เกีย่วข้องกบัสัญญาประกนัภยั (1)
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1. ใบค าขอเอาประกนัภัย (Application Form)

เอกสารซ่ึงผูข้อเอาประกนัภยักรอกขอ้ความยืน่ต่อผูรั้บประกนัภยั เพ่ือแสดงความประสงค์
ขอเอาประกนัภยั ถือเป็นค าเสนอท่ีจะก่อใหเ้กิดสญัญาประกนัภยัข้ึนระหวา่งผูข้อเอาประกนัภยักบั
ผูรั้บประกนัภยั

คำขอเอาประกันภัยกธ.รถยนต์ป.1.pdf


เอกสารที่เกีย่วข้องกบัสัญญาประกนัภยั (2)
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2. กรมธรรม์ประกนัภัย

ปพพ.มาตรา 867 “อนัสัญญาประกนัภยันั้น ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนังสือ อย่างใด
อยา่งหน่ึงลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรับผดิ หรือลายมือช่ือตวัแทน ของฝ่ายนั้นเป็นส าคญั ท่านว่า
จะฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีหาไดไ้ม่

ใหส่้งมอบกรมธรรมป์ระกนัภยั อนัมีเน้ือความตอ้งตามสัญญานั้น แก่ผูเ้อาประกนัภยั
ฉบบัหน่ึง”

สญัญาประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นสญัญาต่างตอบแทน
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โครงสร้างกรมธรรม์ประกนัภัย
1. หวักระดาษ (Heading)
2. บทน า (Preamble or Recital Clause)
3. ขอ้ก าหนดความคุม้ครอง (Operative Clause)
4. ขอ้ยกเวน้ (Exclusions)
5. เง่ือนไขทัว่ไป (General Conditions)

5.1  เง่ือนไขบงัคบัก่อนสัญญา (Condition Precedent to Contract)
5.2  เง่ือนไขบงัคบัหลงัสัญญา (Condition Subsequent to Contract)
5.3  เง่ือนไขความรับผดิ (Condition Precedent to Liability)

6. ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั (Schedule)
7. บทลงนาม (Signature or Attestations Clause)
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รายละเอยีดในกรมธรรม์ประกนัภัย
ปพพ.มาตรา 867 วรรค 3 “กรมธรรมป์ระกนัภยั ตอ้งลงลายมือของผูรั้บประกนัภยัและ
มีรายการ ดงัต่อไปน้ี
(1) วตัถุท่ีเอาประกนัภยั
(2) ภยัใดซ่ึงผูรั้บประกนัภยัรับเส่ียง
(3) ราคาแห่งมูลประกนัภยั ถา้หากไดก้ าหนดกนัไว้
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกนัภยั
(5) จ านวนเบ้ียประกนัภยั และวธีิส่งเบ้ียประกนัภยั
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รายละเอยีดในกรมธรรม์ประกนัภัย
(6) ถา้หากสัญญาประกนัภยัมีก าหนดเวลา ตอ้งลงเวลาเร่ิมตน้ และเวลาส้ินสุดไวด้ว้ย
(7) ช่ือหรือยีห่อ้ของผูรั้บประกนัภยั
(8) ช่ือหรือยีห่อ้ของผูเ้อาประกนัภยั
(9) ช่ือของผูรั้บประโยชน์ ถา้จะพึงมี
(10) วนัท าสัญญาประกนัภยั
(11) สถานท่ีและวนัท่ีไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยั”

ตารางกธ.รถยนต์ป.1.pdf
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ใบสลกัหลงั / เอกสารแนบท้าย (Endorsement)

ผูรั้บประกนัภยั

แกไ้ข / เพ่ิมเติม
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข
เปล่ียนแปลงขอ้ตกลงคุม้ครอง
เปล่ียนแปลงขอ้ความต่างๆ

ผูเ้อาประกนัภยั
ออกกรมธรรมป์ระกนัภยั

รย.03.pdf
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หนังสือคุ้มครองช่ัวคราว (Cover Note / Binder)

เอกสารท่ีผู ้รับประกันภัยออกให้แก่ผู ้เอาประกันภัยในระหว่างท่ีผู ้รับ
ประกนัภยัอยูร่ะหว่างด าเนินการออกกรมธรรม์ประกนัภยั เพื่อให้ความคุม้ครองเป็น
การชัว่คราว

Cover Note
ผู้รับประกนัภัย                           ผู้เอาประกนัภัย

Policy
ผู้รับประกนัภัย                           ผู้เอาประกนัภัย
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กรมธรรม์ประกนัภัยเปิด (Open Policy)
(1) ใชใ้นการประกนัภยัขนส่งสินคา้ทางทะเล
(2) เป็นการตกลงกนัไวล้่วงหนา้ระหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยั
(3) ใหค้วามคุม้ครองตลอดไปจนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก
(4) เม่ือมีการขนส่งสินคา้แลว้ ผูรั้บประกนัภยัจะออกใบรับรองการประกนัภยัให้

***เหมาะส าหรับผูน้ าเขา้ (Exporter) ผูส่้งออก (Exporter)
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ใบรับรองการประกนัภัย (Certificate of Insurance)

เอกสารแสดงถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการประกนัภยั
(1) ออกให้ผูเ้อาประกันภัยแต่ละราย ท่ีได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์

ประกนัภยัฉบบัเดียวกนั เช่น การประกนัภยัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม เป็นตน้
(2) ออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพ่ือรับรองการรับประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทะเล
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