
ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 65/2563 เรื่อง ให้แก้ไข เพิ่มเติมแบบ 
ข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตรำเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์

ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมควำม
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ เอกสำรประกอบ เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
และพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ผลบังคับใช้

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
ทุกฉบับมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
บังคับใช้ ส ำหรับกรมธรรม์ ฯ ที่เริ่มท ำสัญญำ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ใช้วันที่ 15 ตุลำคม 2563

พิกัดอัตรา เบี้ ยประกันภัยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2564

กรณีที่พิมพ์กรมธรรม์ฉบับใหม่ไม่ทัน 
อนุโลมให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 มิถุนำยน 2564

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์



ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมควำมคุ้มครองผูป้ระสบภัยจำกรถ และคู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองเฉพำะภัย

ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์



คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภำคบังคับ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภำคสมัครใจ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์รวมควำมคุ้มครองผู้ประสบภัย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ        
คุ้มครองเฉพำะภัย

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

ค ำขอเอำประกันภัย

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย

ค ำขอเอำประกันภัย

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนตร์วม
ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เอกสารแนบท้าย (ร.ย.01 - 03)

วิธีการค านวณเบี้ยประกันภัย

เอกสารแนบท้าย 1,2 
(การค านวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)



พิจำรณำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัยโดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ไม่เกิน 2,000,000 บำท เมื่อตกลงเป็นที่ยุติกันได้ทั้งจ ำนวนแล้ว
ให้บริษัทจ่ายตำมจ ำนวนเงินควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ

2. กรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ เกินกว่ำ 2,000,000 บำท บริษัทจะต้องตกลงค่ำเสียหำยไม่ต่ ำกว่ำ 
2,000,000 บำท เมื่อตกลงเป็นที่ยุติกันได้ทั้งจ ำนวนแล้ว ให้บริษัทร่วมเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วนควำมคุ้มครองของแต่ละ
กรมธรรม์ตำมจ ำนวนเงินค่ำเสียหำยที่ตกลงกัน

ข้ันตอนกำรพิจำรณำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณปีระมำททั้งสองฝ่ำย
หรือประกันภัยซ้ ำซ้อนตำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1

หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

1.1 ควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย 



กำรค ำนวนค่ำสินไหมทดแทนกรณีที่มีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินควำมคุ้มครองแบบไม่จ ำกัดจ ำนวนเงินควำมรับผิด 
(Unlimited หรือควำมคุ้มครองเกิน 3,000,000 บำท)

กำรพิจำรณำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณีประมำททั้งสองฝ่ำย
หรือประกันภัยซ้ ำซ้อนตำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรณีข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองแบบไม่จ ากัดความรับผิด (Unlimited หรือความคุ้มครองเกิน 3,000,000 บาท) 
ให้ใช้จ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ 4,000,000 บำท ในกำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทน

กรณีทีเ่จรจำค่ำสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติน้อยกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมให้เฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วนของจ ำนวนเงิน
เอำประกันภัย

กรณีที่เจรจำค่ำสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติมำกกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมให้

1

2

3



ครั้งที่ 1 กำรเฉลี่ยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมสัดส่วน

ครั้งที่ 2 กำรเฉลี่ยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนที่เกินจำกควำมคุ้มครองตำมสัดส่วน

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยของแต่ละบริษัท × ค่ำสินไหมทดแทนที่ตกลงเป็นทียุ่ติ (จ ำนวน 2,000,000 บำท)
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยของแต่ละบริษัท × ค่ำสินไหมทดแทนที่ตกลงเป็นที่ยุติ (ส่วนที่เกินจำก 2,000,000 บำท)
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์

ครั้งที่ 3 ค่ำสินไหมทดแทนที่บริษัทต้องชดใช้ให้กับผู้เอำประกันภัย 

ผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 + ผลลัพธ์ ครั้งที่ 2

กำรค ำนวณกำรเฉลี่ยจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมสัดส่วน



บริษัทประกันภัยเอ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย

2,000,000 บำท

บริษัทประกันภัยบี
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย

Unlimited

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวม 2 บริษัท 

2,000,000 + 4,000,000 = 6,000,000 บำท

2,000,000 × 2,000,000 
6,000,000

4,000,000 × 2,000,000 
6,000,000

ค่ำสินไหมทดแทนที่ตกลงกันเป็นที่ยุติ 

3,000,000 บำท
กำรค ำนวณกำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน กำรค ำนวณกำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน

คร้ังที่ 1

2,000,000 × 1,000,000 
6,000,000

4,000,000 × 1,000,000 
6,000,000

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

1,000,000 บำท

คร้ังที่ 1

คร้ังที่ 2

ครั้งที่ 3

2,000,000 บำท666,666.67 + 333,333.34

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ส่วนเกิน 2,000,000 บำท

ตัวอย่ำง กำรค ำนวนค่ำสินไหมทดแทนกรณีที่มีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินควำมคุ้มครองแบบไม่จ ำกัดจ ำนวนเงินควำมรับผดิ 
(Unlimited หรือควำมคุ้มครองเกิน 3,000,000 บำท) กรณีเจรจำค่ำสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติน้อยกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวม

กำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน
(จ ำนวน 2,000,000 บำท)

1,333,333.33 + 666,666.67

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

666,666.67 บำท

333,333.34 บำท

ค่ำสินไหมทดแทนท่ี
บริษัทประกันภัยเอ ต้องชดใช้

1,333,333.33 บำท

666,666.67 บำท

ค่ำสินไหมทดแทนท่ี
บริษัทประกันภัยบี ต้องชดใช้



บริษัทประกันภัยเอ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย

3,000,000 บำท

บริษัทประกันภัยบี
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย

Unlimited

จ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวม 2 บริษัท 
3,000,000 + 4,000,000 = 7,000,000 บำท

3,000,000 × 2,000,000 
7,000,000

4,000,000 × 2,000,000 
7,000,000

กำรค ำนวณกำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน กำรค ำนวณกำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน

คร้ังที่ 1

3,000,000 × 12,000,000 
7,000,000

4,000,000 × 12,00,000 
7,000,000

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 1

คร้ังที่ 2

857,142.86 + 5,142,857.14
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ส่วนเกิน 2,000,000 บำท

ตัวอย่ำง กำรค ำนวนค่ำสินไหมทดแทนกรณีที่มีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินควำมคุ้มครองแบบไม่จ ำกัดจ ำนวนเงินควำมรับผดิ (Unlimited
หรือควำมคุ้มครองเกิน 3,000,000 บำท) กรณีเจรจำค่ำสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติมำกกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยรวม

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

857,142.86 บำท 1,142,857.14 บำท

5,142,857.14 บำท 6,857,142.86 บำท

1,142,857.14 + 6,857,142.86
6,000,000 บำท 8,000,000 บำท 

ค่ำสินไหมทดแทนที่ตกลงกันเป็นที่ยุติ 

14,000,000 บำท

8,000,000 + 3,000,000 = 11,000,000 บำท

กำรเฉลี่ยจ่ำยตำมสัดส่วน
(จ ำนวน 2,000,000 บำท)

แต่เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันภยับริษัทประกนัภัย เอ. มีจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 3,000,000 บำท 
ดังนั้นจึงชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียง 3,000,000 บำท ส่วนที่เกินจำกควำมคุ้มครองของกรมธรรม์

ประกันภัยบริษัทประกนัภัย เอ. อีกจ ำนวน 3,000,000 บำท บริษัทประกันภัย บี. จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ

3,000,000 บำท

ค่ำสินไหมทดแทนท่ี
บริษัทประกันภัยเอ ต้องชดใช้

ค่ำสินไหมทดแทนท่ี
บริษัทประกันภัยบี ต้องชดใช้



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

สรุปหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 1.1.1 1.1.2 และ 1.1.3

ผลคดีเป็นที่ยุติ รถคันเอาประกันภัยเปน็ฝา่ยประมาทบริษัทจะตอ้งรับผิดชอบตอ่อบุัตเิหตุที่เกิดขึ้น 1

บริษัทโดยการยอมรับของผูเ้อาประกนัภยัและคู่กรณีสามารถตกลงยุติในจ านวนเงนิค่าเสยีหายได ้2

อุบัติเหตุที่เกดิขึ้น ผู้เสียชีวิต หรือผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ได้มีส่วนประมาทหรือไม่ไดม้ีส่วนตอ้งรับผิดในอบุัตเิหตุที่เกิดขึ้นดว้ย 3

บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แกท่ายาทผูเ้สยีชีวิตตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ตาม 1.1.1 1.1.2 และ 1.1.3 ดังกล่าวข้างตน้4



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 1 ประมำททั้ง 2 ฝ่ำยและผู้ขับขี่รถคู่กรณีเสียชีวิต

กรณีผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็นผู้ขับขี่รถคู่กรณีที่มีสว่นประมาทในอบุัติเหตุท่ีเกดิขึ้นนั้นด้วย หรือเป็นนายจ้างของ
ผู้ขับขี่รถคู่กรณี (ลูกจ้างในทางการที่จ้าง) ที่มีส่วนประมาทในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือไม่ จ าต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 223 ว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นเพราะผู้ขับขี่ฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากัน    
ซึ่งการจะพิจารณาว่าใครมีส่วนก่อ (ประมาท) ยิ่งหย่อนกว่ากัน ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป และผู้ที่จะท าการ
ชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวก็คือศาล ดังนั้นผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาท หรือเป็นนายจ้าง
ของผู้ขับขี่ (ลูกจ้างในทางการที่จ้าง) ที่มีส่วนประมาททั้งสองฝ่ายในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องร่วมรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น หากจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คู่กรณีที่เป็นฝ่ายประมาทด้วย 
ก็จ าที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป และหากคดีถึงที่สุดศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทหรือให้ผู้ขับขี่รถประกัน
ต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ขับขี่รถคู่กรณี หรือนายจ้างของผู้ขับขี่รถคู่กรณีเพียงใด บริษัทจะต้องปฏิบัติตามค าพิพากษา
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทจะไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยบุคคลภายนอก         
ต่อคนและต่อครั้งตามที่ระบุในตาราง



ทายาทนายวันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3,000,000 บาท

ตัวอย่ำงที่ 31 ประมำททั้งสองฝ่ำยฯ 

TPBI 1,000,000 บำทต่อคน

บริษัท A

นำยหนึ่ง

นำยสองขับขี่รถจักรยำนยนต์ออกมำจำก
ซอยข้ำงทำงด้ำนซ้ำยมือของนำยหนึ่ง 
ตัดผ่ำนเข้ำมำในช่องทำงรถของนำยหนึ่ง
ในระยะกระชั้นชิด

นำยสอง เสียชีวิต

พนักงำนสอบสวนชี้ว่ำนำยหนึ่งประมำท
บริษัท A ต่อสู้ว่ำนำยสองประมำทด้วย

รอค าพิพากษาของศาล หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ว่าผู้ใดประมาท

กรณีประมาททั้งสองฝ่าย ใช้ค าพิพากษาหรือค าชี้ขาดว่าฝ่ายใด
ประมาทยิ่งหย่อนกว่ากัน บริษัท A ต้องชดใช้ตามค าพิพากษา
หรือค าชี้ขาด แต่ไม่เกินวงเงิน TPBI



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 2 กรณีผลคดียังไม่ยุติว่ำผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่ำยประมำท

กรณีผลคดียังไม่ยุติว่าผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท ผู้ขับขี่รถประกันภัยให้การปฏิเสธว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจา ก  
ความประมาทของตน ต่อมาพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการได้ท าการฟ้องร้องผู้ขับขี่รถประกันภัยต่อศาลในคดีอาญาในข้อหาขับขี่   
รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย และผู้ขับขี่รถประกันภัยให้การปฏิเสธแต่ในระหว่างการด าเนินคดีอาญา     
เกิดกรณี ดังต่อไปนี้

ก. ศาลท าการไกล่เกลี่ยจนฝั่งผู้เสียหายและผู้ขับขี่      
รถประกันภัยโดยความเห็นชอบของบริษัทตกลง
ประนีประนอมยอมความกันตามการไกล่เกลี่ยของศาล 
กรณีนี้ บ ริษั ทสามารถชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทน         
ตามจ านวนเงินที่ ได้มีการตกลงตามการไกล่เกลี่ย      
ของศาลได้

ข. การที่ผู้ขับขี่รถประกันภัยวางเงินจ่ายให้แก่ผู้เสียหายต่อศาลเพื่อเป็นเหตุบรรเทาโทษใน
คดีอาญาในนามของตนเอง จะไม่สามารถเรียกร้องเงินดังกล่าวจากบริษัท แต่หากผู้ขับขี่รถ
ประกันภัยร้องขอให้หรือบริษัทช่วยวางเงินจ่ายให้แก่ผู้เสียหายต่อศาล เพื่อเป็นเหตุบรรเทา
โทษในคดีอาญา  ในนามของผู้ขับขี่รถประกันภัย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหม
ทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ หากศาล
พิพากษาให้ผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียวโดยคู่กรณีไม่มีส่วนประมาท 
บริษัทย่อมต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามเงื่อนไขและจ านวนเงินที่ระบุไว้ใน
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโดยสามารถน าเงินที่วางต่อศาลมาหักได้ 



ส่วนกรณีที่บริษัทวางเงินจ่ายให้แกผู่เ้สียหายต่อศาลในฐานะผู้รับประกันภัย เงินจ านวนดังกล่าวย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หากภายหลังศาลได้พิพากษาว่าผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่าย
ประมาท บริษัทก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและจ านวนเงินที่ระบุไว้ในความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย  

ในกรณีที่ยังมีข้อโต้แย้งในคดีแต่คู่กรณีทุกฝ่ายสมัครใจเจรจาไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทน และได้ตกลงยุติค่าสินไหม
ทดแทนก่อนมีค าพิพากษาของศาล ซึ่งค่าสินไหมทดแทนตกลงเป็นที่ยุติมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนเงินความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย (คดีสมานฉันท)์

หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 2 กรณีผลคดียังไม่ยุติว่ำผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่ำยประมำท (ต่อ)



ตัวอย่ำงที่ 32 กรณีคดีสมำนฉันท์

TPBI 1,000,000 บำทต่อคน
บริษัท A

นำยหน่ึง

กรณีที่ 1 ศำลไกล่เกลี่ยเป็นที่ยุติ

กรณีที่ 2 ศำลไม่ได้ไกล่เกลี่ย 
หรือไกล่เกลี่ยไม่ยุติ

บริษัท A ตกลงชดใช้ 100,000 บำท นำยหนึ่งตกลง ชดใช้ 20,000 บำท

นำยสำมผู้โดยสำร
รถจักรยำนยนต์เสียชีวิต

นำยสอง
ผู้ขับข่ีรถ 
รถ จยย.

รถนำยหนึ่งได้ถูกนำยสองซึ่งขับขี่รถจักรยำนยนต์มำเฉี่ยวชนกับรถคัน
อื่นเสียหลักเข้ำมำเฉี่ยวชน

บริษัท A

นำยหนึ่ง

บริษัท A

บริษัท A วำงเงินต่อศำล
จ ำนวน 100,000 บำท

หากในภายหลังศาลได้พิพากษาว่านำยหนึ่งเป็นฝ่ำยประมำท
บริษัทก็ต้องชดใช้ 1,000,000 บำท 

(900,000 บำท (จ่ำยเพิ่ม) + 100,000 บำท (เงินวำงศำล))

นำยสำม
ผู้โดยสำร
รถ จยย.

รถนายหนึ่ง
วิ่งสวนเลน

รถจยย
นำยสอง

รถจยย.ของนายสองชนกับ
รถยนต์ในเลนดียวกัน



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 3 กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกนัไม่ได้ แต่ผลคดีเป็นทียุ่ติว่าผูข้ับขี่รถประกันเป็นฝ่ำยประมำท 

กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้แต่ผลคดีเป็นที่ยุติว่าผู้ขับขี่รถประกันเป็นฝ่ายประมาท (รถประกันคันเดียว
ประมาท) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขณะคดียังไม่ถึงที่สุดหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล บริษัทสามารถด าเนินการได้        
โดยวางเงินค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินตามที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 1.1.1 และ 1.1.2 ก าหนดไว้ตามแต่กรณีในนาม     
ของบริษัท แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย 

ตัวอย่ำงที่ 33 คู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ฯ

นายขาวเดินถนนถูกรถที่นายเขียวขับมาด้วยความเร็วสูงเฉี่ยวชนเสียชีวิตทันที รถของนายเขียวมีการท าประกันภัยประเภท 1ไว้กับ
บริษัทประกันภัย เอ. มีความคุ้มครองหมวดความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก จ านวน 600,000 บาทต่อคน ทายาทนายขาว
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ านวน 1,000,000 บาท  จึงยังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ทั้งจ านวน ต่อมาได้มีการฟ้องร้อง
นายเขียวเป็นคดีอาญา หากบริษัทประกันภัย เอ. จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้กับทายาทของนายขาว โดยการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความหรือวางเงินชดใช้ต่อศาล บริษัทประกันภัย เอ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ขับขี่รถประกันภัยหรือ
ผู้เอาประกันภัย และต้องชดใช้หรือวางศาล จ านวน 600,000 บาท เต็มตามจ านวนเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย



TPBI 600,000 บำทต่อคน

บริษัท A

นำยเขียว

ทำยำทนำยขำวเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
จ ำนวน 1,000,000 บำท

รถนำยเขียวกิดอุบัติเหตุ
ชนกับนำยขำวที่เดินถนน

ท ำให้นำยขำวเสียชีวิต

บริษัท A วำงเงินต่อศำล 
จ ำนวน 600,000 บำท

(เต็มตำมจ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง)

ไม่สำมำรถตกลงค่ำสินไหมทดแทน         
ได้ทั้งจ ำนวน

ตัวอย่ำงที่ 33 กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสนิไหมทดแทนกันไม่ได้ แต่ผลคดีเป็นที่ยุตวิ่าผูข้ับขี่รถประกันเป็นฝ่ำยประมำท 

นำยขำว

บริษัท A
ชดใช้ให้ทำยำทนำยขำว
จ ำนวน 600,000 บำท

(เต็มตำมจ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง)
โดยควำมเห็นชอบของนำยเขียว

บริษัท A



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 4 กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ แต่ผลคดีเป็นที่ยุติว่าผู้ขับขี่รถประกันภัยประมำททั้งสองฝ่ำย 

กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ แต่ผลคดีเป็นที่ยุติว่าผู้ขับขี่รถประกันภัยประมาททั้งสองฝ่าย และมีการส่งฟ้องใน
คดีอาญา และยังไม่สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนกันได้ซึ่งตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทยังไม่ต้องช าระค่าสินไหมทดแทน 
แต่หากขณะคดียังไม่ถึงที่สุดหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล บริษัททั้ง 2 ประสงค์จะวางเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยความ
ยินยอมของผู้ขับขี่รถประกันหรือผู้ เอาประกันภัย บริษัททั้งสองจะต้องวางเงินเต็มตามความคุ้มครองของแต่ละบริษัท               
เว้นแต่จ านวนเงินเอาประกันภัย 2 กรมธรรม์รวมกันแล้วเกินกว่าจ านวน 2,000,000 บาท บริษัททั้ง 2 บริษัท ต้องวางเงินรวมกันตาม
สัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ต้องไม่ต่ ากว่า จ านวน 2,000,000 บาท



ตัวอย่ำงที่ 34 กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ (ประมำททั้งสองฝ่ำย)

TPBI 500,000 บำทต่อคน

บริษัท A

นำยเอก

TPBI 1,000,000 บำทต่อคน

บริษัท B

นำยหนึ่ง

ทำยำทนำยวันเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
จ ำนวน 3,000,000 บำท

นำยวัน

รถนำยเอกเกิดอุบัติเหตุชนกับรถนำยหนึ่ง
ท ำให้นำยวันที่เดินถนนเสียชีวิต

จ ำนวนเงินเอำประภัยภัยรวมของบริษัท A และ บริษัท B
500,000 + 1,000,000 = 1,500,000 บำท

บริษัท A วำงเงินต่อศำล หรือ
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
จ ำนวน 500,000 บำท

บริษัท B วำงเงินต่อศำล หรือชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทน

จ ำนวน 1,000,000 บำท

ไม่สำมำรถตกลงค่ำสินไหมทดแทน         
ได้ทั้งจ ำนวน

โดยควำมเห็นชอบของนำยเอก และนำยหนึ่ง



ตัวอย่ำงที่ 35 กรณีคู่กรณียังตกลงจ านวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ (ประมำททั้งสองฝ่ำย)

TPBI 2,000,000 บำทต่อคน

บริษัท A

นำยเอก

TPBI 3,000,000 บำทต่อคน

บริษัท B

นำยหนึ่ง

ทำยำทนำยวันเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
จ ำนวน 3,000,000 บำท

นำยวัน

รถนำยเอกเกิดอุบัติเหตุชนกับรถนำยหนึ่งท ำ
ให้นำยวันที่เดินถนนเสียชีวิต

จ านวนเงินเอาประภัยภัยรวมของบริษัท A และ บริษัท B

2,000,000 + 3,000,000 = 5,000,000 บำท

บริษัท A วำงเงินต่อศำลหรือ
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
จ ำนวน 800,000 บำท

(ตำมสัดส่วนของจ ำนวนเงิน
เอำประกันภัย)

บริษัท B วำงเงินต่อศำลหรือ
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
จ ำนวน 1,200,000 บำท

(ตำมสัดส่วนของจ ำนวนเงิน   
เอำประกันภัย)

ไม่สำมำรถตกลงค่ำสินไหมทดแทน         
ได้ทั้งจ ำนวน

บริษัท A และ บริษัท B เห็นชอบที่จะร่วม
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 2,000,000 บำท

โดยควำมเห็นชอบของนำยเอกและนำยหนึ่ง



หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

ประเด็นที่ 5 กรณีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย
มีฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับผิด 

กรณีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย จ านวนเงินความคุ้มครอง
รวมกัน 2 กรมธรรม์เกินกว่า 2,000,000 บาท มีฝ่ายหนึ่งยอมรับผิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับผิดขอต่อสู้คดี บริษัทฝ่ายที่ยอมรับผิดโดย
ความยินยอมของผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย สามารถวางเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจ านวนเงิน
เอาประกันภัยรวมได้ โดยจ านวนเงินที่จะวางศาลช าระหนี้หากเมื่อรวมกับสัดส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยรถอีกคันหนึ่งที่ยังต่อสู้คดี
จะต้องไม่ต่ ากว่า จ านวน 2,000,000 บาท และหากภายหลังศาลพิจารณาพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไรก็ให้ปฏิบัติ
ตามนั้น แต่ต้องไม่ต่ ากว่าที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดและไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย 



ทายาทนายวันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3,000,000 บาท

ตัวอย่ำงที่ 36 ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ำยประมำท แต่อีกฝ่ำยหนึ่งไม่ยอมรับผิด

TPBI 2,000,000 บำทต่อคน TPBI 3,000,000 บำทต่อคนบริษัท A บริษัท B

ทำยำทนำยวันเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
จ ำนวน 3,000,000 บำท

นำยเอก นำยหนึ่ง

นำยวัน

รถนำยเอกเกิดอุบัติเหตุ
ชนกับรถนำยหนึ่ง

ท ำให้นำยวันที่เดินถนนเสียชีวิต

นำยเอก

นำยเอก ยอมรับผิด
ว่าเป็นฝ่ายประมาท

นำยหนึ่ง

นำยหนึ่ง ปฏิเสธขอต่อสู้คดี
ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท

ศำลพิพำกษำ ให้นำยเอกประมำทเพียงฝ่ำยเดียว
บริษัท A จะต้องชดใช้ 2,000,000 บำท

(1,200,000 (จ่ำยเพิ่ม) + 800,000 (เงินวำงศำล))

ศำลพิพำกษำ ประมำททั้งสองฝ่ำย
บริษัท A จะต้องชดใช้ 1,200,000 บำท 
(400,000 (จ่ำยเพิ่ม) + 800,000 (เงินวำงศำล))

ศำลพิพำกษำ ให้นำยเอกประมำทเพียงฝ่ำยเดียว
บริษัท B ไม่ต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน

ศำลพิพำกษำ ประมำททั้งสองฝ่ำย
บริษัท B จะต้องชดใช้ 1,800,000 บำท

บริษัท A วำงเงินต่อศำล
จ ำนวน 800,000 บำท

กรณีท่ี 1
กรณีที่ 1

กรณีท่ี 2 กรณีที่ 2



กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภำยนอกเสียชีวิตมีทำยำทตำมกฎหมำยมำกกว่ำ 1 คน

หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทโดยธรรมทุกคน โดยเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน เว้นแต่ทายาททุกคนตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้
ตามความคุ้มครองที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องรับผิดชอบ

1. กรณีมีทำยำทผู้มีสิทธิได้รบัชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกฎหมำยมำติดต่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ทำยำทฯ จะต้องแถลง
ข้อมูลของตนเองและแถลงขอ้มูลของทำยำทคนอ่ืน ๆ ด้วย และจะต้องด ำเนนิกำรดังนี้

(1) กรณีทายาทมาขอรับค่าสินไหมทดแทนครบทุกคน ให้ทายาททุกคน ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ 

(2) กรณีทายาทมาขอรับค่าสินไหมทดแทนไม่ครบทุกคน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนจากทายาทที่ไม่ได้มาด้วย

(3) กรณีทายาทมาขอรับค่าสินไหมทดแทนไม่ครบทุกคน และไม่มีหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนจากทายาทที่ไม่ได้มา หรือมีหนังสือ
มอบอ านาจให้กระท าการแทนจากทายาทแต่ไม่ครบทุกคน บริษัทจะชดใช้ให้กับทายาทที่แสดงตนและได้มอบอ านาจตามสัดส่วน และกันส่วน
ไว้ส าหรับทายาทที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ได้มอบอ านาจไว้
(4) กรณีทายาทมาขอรับค่าสินไหมทดแทนไม่ครบทุกคน และไม่มีหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนจากทายาทที่ไม่ได้มา หรือมีหนังสือ    
มอบอ านาจให้กระท าการแทนจากทายาทแต่ไม่ครบทุกคน และไม่สามารถตกลงจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่ทายาทจะได้รับได้      
ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องไปด าเนินการทางศาล 



2. กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ให้บริษัทชดใช้ในนามทายาทผูม้ีสิทธไิด้รับค่าสินไหมทดแทน หรือตามค าสั่งศาลทั้งนี้ในกรณีผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นคนต่างด้าวให้ทายาทไปยื่นค าร้องต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลเพื่อออกหนังสือรับรองยืนยันทายาท
โดยธรรมที่มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน พร้อมจัดท าเป็นค าแปลภาษาไทย 

กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณีบุคคลภำยนอกเสียชีวิตมีทำยำทตำมกฎหมำยมำกกว่ำ 1 คน (ต่อ)

หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก



นายหนึ่งได้ขับขี่รถยนต์ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้กับบริษัทประกันภัย เอ. มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยบุคคลภายนอก จ านวน 1,000,000 บาท
ต่อคน เสียหลักชนเสาไฟข้างทางเป็นเหตุให้นายสองที่เป็นเพื่อนกับนายหนึ่งนั่งโดยสารมาด้วย
เสียชีวิต ทายาทของนายสองเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพ จ านวน 1,000,000 บาท 
กับบริษัทประกันภัย เอ. 

ตัวอย่ำงที่ 41 กำรใช้สิทธิของทำยำทฯ 

หมวดกำรคุ้มครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก



นำงซี (มำรดำ)

ทำยำทของนำยสองเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
เป็นค่ำปลงศพ จ ำนวน 1,000,000 บำท

250,000 บำท 250,000 บำท 250,000 บำท

บริษัทประกันภัย เอ.

250,000 บำท

นำยบี (บิดำ) นำงดี (ภรรยำ) เด็กชำยเจ (ลูกชำย)

กรณีที่ 1 ทำยำทมำขอรับค่ำสินไหมครบทุกคน



นำงซี (มำรดำ)

ทำยำทของนำยสองเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
เป็นค่ำปลงศพ จ ำนวน 1,000,000 บำท

250,000 บำท 250,000 บำท
250,000 บำท

บริษัท A

250,000 บำท

นำยบี (บิดำ)
นำงดี (ภรรยำ) เด็กชำยเจ (ลูกชำย)

ทำยำทที่มำขอรับค่ำปลงศพทำยำทที่ไม่ได้มำขอรับค่ำปลงศพ บริษัทจะยังไม่ชดใช้
จนกว่ำทำยำทจะมำติดต่อขอรับกับบริษัท 

กรณีที่ 2 ทำยำทมำขอรับค่ำสินไหมไม่ครบทุกคน



ทำยำทของนำยสองเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
เป็นค่ำปลงศพ จ ำนวน 1,000,000 บำท

500,000 บำท

นำงดี (ภรรยำ)

500,000 บำท

เด็กชำยเจ (ลูกชำย)

บริษัทประกันภัย เอ.

นำงซี (มำรดำ)นำยบี (บิดำ)

ต่อมำในภำยหลังปรำกฏว่ำบิดำและ
มำรดำมำขอรับค่ำปลงศพกับบริษัท

มีทำยำทโดยธรรม 2 คน
คือ ภรรยำ และ ลูกชำย

เ นื่ อ ง จ ำ ก บ ริ ษั ท ไ ด้ ช ด ใ ช้ เ ต็ ม จ ำ น ว น เ งิ น         
ควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ในส่วน
ของบิดำและมำรดำของนำยสอง จะต้องไป
ด ำเนินกำรเรียกร้องจำกนำงดีและเด็กชำยเจเอง

กรณีที่ 3 ทำยำทมำขอรับค่ำสินไหมทดแทนเพิ่มเติมในภำยหลัง


