
การพจิารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกนัรถยนต์

ภาคสมัครใจ
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สลด ! ! !
ลืมเดก็อนุบาลไว้ในรถ  
พบอกีที   เสียชีวติแล้ว

(ข่าวพาดหวัหนังสือพิมพท์ุกฉบบั)

1



3

โดม โทรศพัทแ์จง้บริษทัประกนัภยัวา่รถลมัโบกินี
ของตนท่ีจอดไวใ้นโรงรถท่ีบา้น ถูกหนูกดัสายไฟในรถ ท า
ใหเ้กิดความเสียหาย ขอใหบ้ริษทัประกนัภยัรับผดิชอบ

ขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม :
ตอนเชา้ โดม ลงมาสตาร์ทรถ ท าใหร้ะบบไฟและ

ระบบเคร่ืองยนต์ เกิดปัญหาเสียหาย จนตอ้งยกเคร่ือง เพื่อ
ร้ือระบบเคร่ืองยนตใ์หม่ อาจตอ้งเปล่ียนอะไหล่บางช้ิน
ประมาณการค่าซ่อม 350,000.- บาท กรมธรรมป์ระเภท 1
ของรถยนตค์นัน้ี จะคุม้ครองอยา่งไร ?
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สมหมายขับรถกระบะ ชนท้ายรถเก๋ง ได้รับความ
เสียหายทั้งสองคนั สมหมายเป็นเจ้าของรถทั้งสองคัน ถ้า

1. รถทั้งสองคนัท ำประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจ
ประเภท 3

2. รถกระบะท ำประกนัภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจ    
ประเภท 3 และรถเก๋งท ำประกนัภยัรถยนตภ์ำค
สมคัรใจ ประเภท 1
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รถยนต์หัวลากจูง และรถพ่วง ท าประกนัภยัรถยนต์ภาค
บังคบัทั้งสองคนั มี นาย ก. เป็นผู้ขบัขี่ และ นาย ข. เป็นเดก็ท้ายที่
โดยสารในรถด้วย นาย ก. ขบัรถเสียหลกัพลกิคว า่ทับ นาย ค. ที่
เดนิอยู่ข้างถนนค าถาม?

1. นาย ก., นาย ข. และ นาย ค. จะได้รับความคุ้มครอง
อย่างไร?

2. บริษทัจะต้องด าเนินการอย่างไร ?
- เม่ือได้รับแจ้งการเกดิเหตุ
- เม่ือมีผู้น าเร่ืองการเกดิเหตุไปร้องเรียนกบั คปภ.
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นายฟอลคอน ขบัรถ ชนรถของนางสาวการะเกด ได้รับ
ความเสียหาย โดยนายฟอลคอน แจ้งว่าเป็นเพราะนางสาวการะเกด
จอดรถขวางทางเข้า – ออก บ้าน ของนายฟอลคอน จนไม่สามารถ
ขบัรถออกจากบ้านได้ จงึตั้งใจขบัรถชนรถของนางสาวการะเกด
โดยเจตนา พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายฟอลคอน ฐานเจตนา
ท าให้ทรัพย์สินผู้อ่ืนเสียหาย

รถของนายฟอลคอน และนางสาวการะเกดได้รับความ
เสียหาย ถ้ารถทั้งสองคนัได้ท าประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ไว้
กรมธรรม์ของรถทั้งสองคนัจะให้ความคุ้มครองอย่างไร? และ
บริษทัต้องด าเนินการอย่างไร?
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ยิง่ยศขบัรถเก๋งราคา 2,000,000.-บาท ทีพ่ึง่ซ้ือมาชน
กบัรถบรรทุกน า้มนัได้รับความเสียหาย อู่ตรีาคาค่าซ่อมรถ
ของยิง่ยศ 1,500,000.-บาท ถ้ารถของยิง่ยศ ท าประกนัภัยไว้
การจัดการสินไหมในกรณดีงัต่อไปนี้ จะท าอย่างไร และ
เพราะเหตุใด?

1. ท าประกนัภยัประเภท 1 ทุนประกนัภยั  1,000,000.- บาท
2. ท าประกนัภยัประเภท 1 ทุนประกนัภยั  1,600,000.- บาท
3. ท าประกนัภยัประเภท 5  ทุนประกนัภยั     100,000.- บาท

6



8

อ านาจขบัรถยนต์ ทบัตะปู ท าให้ยางรถยนต์ได้รับความ
เสียหาย ท่านจะพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของยาง
รถยนต์คนันีอ้ย่างไร?

ถ้า อ านาจ ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้

1. น ารถไปปะเสียค่าปะยาง  200.- บาท
2. ยางรถยนต์เป็นยางรุ่นพเิศษไม่สามารถปะได้  ราคา
ยางที่จะต้องเปลีย่นเส้นละ 7,500.- บาท
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สุดสวยจอดรถ เพ่ือชมภาพยนตร์ ที่เมเจอร์ซีนีเพลก็ซ์
รัชโยธิน เม่ือชมภาพยนตร์เรียบร้อย ขณะเดนิไปยงัที่จอดรถ มี
คนร้ายวิง่ราวกระเป๋าเงิน ซ่ึงมีกญุแจโมทของรถยนต์ ยีห้่อเบนซ์
ติดอยู่ด้วย จึงน าเร่ืองมาแจ้งเคลมกบับริษัทประกนัภัย พนักงาน
ของบริษัทประกนัภัย แจ้งว่ากญุแจรถ มิได้เป็นส่วนควบที่ติด
ตรึงตรากบัรถ กรมธรรม์จึงไม่คุ้มครอง...

ขณะที่สุดสวยเดนิถงึรถยนต์เบนซ์ ที่จอดอยู่ หยบิกญุแจ
รีโมท จากกระเป๋าถือ แต่กญุแจหลุดมือตกลงไปในท่อระบายน า้
ทิง้ของอาคารจอดรถ จึงแจ้งบริษัทประกนัภัยให้รับผิดชอบ...
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 260/2523  

ค ำวำ่ “ ไม่ได้ลอ็คกญุแจรถยนต ์” ทีเ่จำ้พนกังำนต ำรวจ
บนัทกึไว ้ หมำยควำมถงึไมไ่ดล้อ็คกุญแจประตูรถยนต ์ ไมห่มำยควำม
ถงึ ไมไ่ดด้งึกุญแจตดิเครือ่งยนตอ์อก  และกำรทีจ่อดรถยนต์ไวร้มิถนน
ลำดพรำ้ว    โดยไมไ่ดล้อ็คกุญแจประตูรถยนต ์ แต่ไดด้งึกุญแจตดิ
เครือ่งยนตอ์อก  และทิง้รถไวเ้พยีงประมำณ 10 นำท ี เพือ่ไปซือ้ของที่
รำ้นรมิถนนลำดพรำ้ว  หำ่งจำกทีจ่อดรำวประมำณ  30 เมตร  โดยที่
ยงัมผีูค้นอยูใ่นบรเิวณนัน้   แลว้รถยนตท์ีเ่อำประกนัภยัไวไ้ดห้ำยไป  
มไิดเ้กดิจำกควำมประมำทเลนิเล่ออยำ่งรำ้ยแรงของผูเ้อำประกนัภยั 
ผูร้บัประกนัภยัตอ้งรบัผดิ
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ความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

ความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง   หมายถึง กรณีท่ี
ไม่ใชค้วามระมดัระวงัขนาดท่ีแมไ้ดใ้ชแ้ต่เพียงเลก็นอ้ย  
ความเสียหายกจ็ะไม่เกิดข้ึน

( ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ )
( ความเห็น ท้ายค าพากษาฎกีาที่ 260/2523)
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ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 1305/2559  

ป.พ.พ. ผู้รับประกนัภัยไม่ต้องรับผดิ มาตรา  879 วรรคหน่ึง

พฤติกรรมของโจทกท่ี์จอดรถโดยติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวแ้ลว้
ลงจากรถไปซ้ือของเป็นการขาดความระมดัระวงัในการใชท้รัพย ์ หากโจทก์
ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรโดยดบัเคร่ืองยนต ์ และลอ็กประตูรถยนตใ์ห้
เรียบร้อยแลว้    เช่ือวา่คนร้ายไม่สามารถลกัรถยนตข์องโจทกไ์ปไดโ้ดยง่าย  
เหตุท่ีคนร้ายลกัรถยนตท่ี์จ าเลยรับประกนัภยัไวเ้กิดข้ึนเพราะความประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรงของโจทกซ่ึ์งเป็นผูเ้อาประกนัภยั    จ  าเลยในฐานะ
ผูรั้บประกนัภยัจึงไม่ตอ้งรับผดิในความสูญหายของรถยนต ์ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 879 วรรคหน่ึง
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มาตรา 879 วรรคหน่ึง ( ปพพ.)
“ผูร้บัประกนัภยัไมต่อ้งรบัผดิในเมือ่ควำมวนิำศภยัหรอืเหตุอื่น 

ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญำนัน้ไดเ้กดิขึน้ เพรำะความทุจริต หรอื ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผูเ้อำประกนัภยั หรอืผูร้บั
ประโยชน์
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มาตรา 1 ( ประมวลกฎหมายอาญา)
โดยทุจริต   หมำยควำมวำ่ เพือ่แสวงหำประโยชน์ที ่  

มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2500  

สญัญำประกนัภยั  ซึง่มคีวำมวำ่ ผูร้บัประกนัภยัรบัผดิ
ในอุบตัเิหตุนัน้ ไมห่มำยควำมเฉพำะเหตุสดุวสิยั  แต่หมำยควำม
ถงึเหตุทีเ่กดิขึน้โดยไมจ่งใจ  รวมทัง้ทีเ่กดิขึน้โดยควำมประมำท
ของผูเ้อำประกนัภยัดว้ย
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2500  

ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตว์ำ่  ผูร้บัประกนัภยัจะ
ยอมรบัใชเ้งนิให ้ ในกรณีมอีุบตัเิหตุนัน้  ค ำวำ่  “ อบุติัเหต ุ” ก็
คอื  เหตุทีเ่กดิขึน้ โดยไมท่นัคดิ หรอืควำมบงัเอญิเป็น  ซึง่
หมำยควำมวำ่เป็นเหตุทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดจ้งใจ   ฉะนัน้จงึรวมถงึ
เหตุทีเ่กดิขึน้โดยประมำทดว้ย
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ค่าสินไหมทดแทน

มาตรา 438
ค่าสินไหมทดแทนจะพงึใช้โดยสถานใดเพยีงใดน้ัน ให้ศาลวนิิจฉัย

ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง
อน่ึงค่าสินไหมทดแทนน้ัน ได้แก่การคืนทรัพย์สินอนัผู้เสียหายต้อง

เสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินน้ัน รวมทั้งค่าเสียหายอนัจะพงึ
บังคบัให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่างใดๆ อนัได้ก่อขึน้น้ันด้วย

16

9



17

สรุยิำ ขบัรถเบนซ์ ทีท่ ำประกนัภยัประเภท 1 ไว ้  ชนรถ
โตโยตำ้ วอีอส ของสำยณัห ์ไดร้บัควำมเสยีหำยมำก  สำยณัหน์ ำรถ
เขำ้ซ่อม  อูใ่ชเ้วลำในกำรซ่อม 3 เดอืน เมือ่ซ่อมเสรจ็ สำยณัหอ์่ำนพบ
ในเว๊บไซต์ ของพนัทปิ   มผีูแ้นะน ำใหเ้รยีกรอ้งค่ำขำดประโยชน์จำก
บรษิทัทีร่บัประกนัภยัรถของสรุยิำ      ทัง้ๆ ทีส่ำยณัหไ์มเ่ขำ้ใจวำ่คำ่
ขำดประโยชน์คอือะไร   แต่กจ็ะเรยีกรอ้งเพรำะเหน็วำ่น่ำจะไดเ้งนิ  มี
คนแนะน ำเพิม่เตมิวำ่สำยณัหน่์ำจะไปบอก คปภ. (ทีส่ำยณัหก์ไ็มรู่จ้กั
วำ่เป็นใคร)   วำ่บรษิทัซ่อมรถเกนิ 15 วนัดว้ย

พอสรุยิำ ทรำบขำ่ว กเ็ลยคดิไดว้ำ่ตนเองกน่็ำจะเรยีกรอ้งคำ่
ขำดประโยชน์บำ้ง  เพรำะรถเบนซ์ กซ็่อมใชเ้วลำถงึ 6 เดอืน เน่ืองจำก
อะไหล่บำงรำยกำรไมม่ขีำยในประเทศไทย  ตอ้งสัง่จำกประเทศ
เยอรมนั

บรษิทัทีร่บัประกนัภยัรถเบนซข์องสุรยิำ  จะท ำอยำ่งไรด ี?
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มาดมัน่ ขบัรถชน มอดมว้ย ท่ีข่ีจกัรยานสองลอ้
ตายคาท่ี เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 ทายาทของมอดมว้ย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 1,000,000.- บาท บริษทัท่ี
รับประกนัภยั พรบ. และ ประเภท 1 ของรถมาดมัน่ เจรจา
ชดใช้ 600,000.- บาท เร่ืองเงียบหายไป จนกระทัง่
วนัท่ี 30 มิถุนายน บริษทัไดรั้บหนงัสือจาก คปภ. ใหช้ี้แจง
การประวงิการชดใชค่้าสินไหมทดแทน และช้ีแจงกรณี
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ภาคบงัคบั เกิน 7 วนั
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ณฐัวุฒิ  และ พรทพิย์   เป็นสามภีริยาตาม
กฎหมาย  พรทิพย์ท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์โตโยต้า แคมร่ี 
จาก บริษัท เงนิมาเร็ว จ ากดั   โดยมณีฐัวุฒิ สาม ีเป็นผู้ค า้
ประกนั

ต่อมาพรทิพย์ แจ้ง บริษัท เงนิมาเร็ว จ ากดั  ว่า 
ณฐัวุฒิ ขโมยรถยนต์คนัดงักล่าวไป และแจ้งเคลมรถหาย 
กบับริษัทประกนัภัย    เพราะรถยนต์คนัดังกล่าวท า
ประกนัภัย ประเภท 1 ไว้

กรมธรรมประกนัภยัรถยนต์คนัทีถู่กนายณฐัวุฒิ 
ขโมยไป จะรับผดิชอบอย่างไร?
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ยิง่ยศขบัรถเก๋งราคา 2,000,000.-บาท ทีพ่ึง่ซ้ือมาชน
กบัรถบรรทุกน า้มนัได้รับความเสียหาย อู่ตรีาคาค่าซ่อมรถ
ของยิง่ยศ 1,500,000.-บาท ถ้ารถของยิง่ยศ ท าประกนัภัยไว้
การจัดการสินไหมในกรณดีงัต่อไปนี้ จะท าอย่างไร และ
เพราะเหตุใด?

1. ท าประกนัภยัประเภท 1 ทุนประกนัภยั  1,000,000.- บาท
2. ท าประกนัภยัประเภท 1 ทุนประกนัภยั  1,600,000.- บาท
3. ท าประกนัภยัประเภท 5  ทุนประกนัภยั     100,000.- บาท
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