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ในการเรียบเรียงวิชาการประกันภัย ซึ่งเปนวิชาหนึ่งตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

นักเรียนไดมีความรู ความเขาใจ ในวิชาการประกันภัย และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

และใชในการประกอบอาชีพไดจริง ตามสมรรถนะรายวิชาในการเตรียมความพรอมสําหรับการเปน

ตัวแทนประกันภัยที่มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 

มีความอุตสาหะ พยายาม สุภาพออนนอม และมีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งในการเขาสูอาชีพการ

ประกันภัย สภาวการณในปจจุบันเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และมีการแขงขันสูง 

เพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนวิชาที่มีความสําคัญยิ่ง

คณะผูเรียบเรียงหวังวา เมื่อนักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจประกันภัยไดก็จะเกิดประโยชนแกตนเองและชาติบานเมือง

ตอไป

ทวิทย บัวทอง

ทวี บัวทอง

¤íÒ¹íÒ
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1. สาระสําคัญประจําหนวย
การประกันภยัเปนเครือ่งมือท่ีสงัคมมนษุยไดสรางขึน้เพือ่ทีจ่ะโอนการเสีย่งภยั ความรบัผดิชอบ 

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยตัวแทนของสังคมตกลงที่จะชดใชคาเสียหายให

หากมีเหตุการณที่ตกลงกันไวเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผูเอาประกันภัยก็ตองเสียคาตอบแทนในการรับโอน

ความเสี่ยงภัยดวย

ความเสี่ยงภัยและความไมแนนอนเปนสิ่งที่ทุกคนตองเผชิญอยูตลอดเวลา

หลักการประกันภัยสวนใหญใชไดกับการประกันภัยทุกประเภท อาจมีความแตกตางในขอ

ปลีกยอยบางประการ แตหลักการประกันภัยเหลานี้จะตองสอดคลองกับกฎหมายของบานเมืองเสมอ

2. รายการเรียนการสอน
1. ความหมายและความสําคัญของการประกันภัย

2. หลักการประกันภัย

3. จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของการประกันภัยได

2. บอกความสําคัญของการประกันภัยได

3. อธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของในการประกันภัยได

4. อธิบายหลักการประกันภัยได
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เปนธรรมชาติของมนุษยที่จะแสวงหาความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต แตในเมื่อมีความ

เสี่ยงภัยในรูปแบบตาง ๆ เปนสิ่งคูกับชีวิต จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะพยายามแสวงหามาตรการวิธีการ

ปองกันและแกปญหาที่จะลดความเสี่ยงภัยตาง ๆ

กอนจะศกึษาถงึระเบยีบวธีิในการจดัการความเสีย่งภยั ควรจะไดทาํความเขาใจกบัความหมาย

ของการเสี่ยงภัย (Risk) ภัย (Peril) และสภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย (Hazard) ดังนี้

 ความหมายของการประกันภัย

การประกันภัย
แหลงที่มา : http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/about/non-life

1. ความหมายโดยทั่วไป

เปนเครือ่งมอืทีส่งัคมมนษุยไดสรางขึน้ เพือ่ท่ีจะโอนการเส่ียงภยั ความรับผดิหรือความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผูเอาประกันภัย) โดยตัวแทนของสังคม (ผูรับประกันภัย) ตกลงที่จะ

ชดใชคาเสียหายใหหากมีเหตุการณที่ตกลงกันไวเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผูเอาประกันภัยก็ตองเสีย

คาตอบแทนในการรบัโอนความเสีย่งภยัดงักลาว ในรูปของเบ้ียประกนัในสัดสวนทีต่ํ่ากวามาก เมือ่เทยีบ

กับคาเสียหายที่จะไดรับชดเชย

2. ความหมายตามกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 บัญญัติวา

“อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือใช

เงนิจํานวนหนึง่ให ในกรณวีนิาศภยัหากมข้ึีน หรอืในเหตอุยางอืน่ในอนาคตดงัไดระบุไวในสญัญา และ
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ในการนี้บุคคลฝายหนึ่งตกลงที่จะสงเงินที่เรียกวา เบี้ยประกันภัย”

สัญญา คือ ความตกลงระหวางบุคคลสองฝายขึ้นไป ซึ่งกอใหเกิดมีหนี้ผูกพันกัน ดังนั้น การกอ

ใหเกิดสัญญา หากผูใดตองการทําสัญญาก็ตองแสดงเจตนาวา ตนตองการทําสัญญานั้น ซึ่งเรียกวา 

คําเสนอ ออกไปใหอีกฝายหนึ่งไดทราบ และเมื่อฝายนั้นตองการทําสัญญาดวย ก็ตองแสดงเจตนา

ตอบรับคําเสนอเรียกวา คําสนอง เม่ือคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกันสัญญาก็จะเกิด อันจะมีผล

ผูกพันคูสัญญา

หรอืสรปุไดวา “สญัญาประกนัภยั” เปนสัญญาทีม่คีูสัญญา 2 ฝาย คอื ฝายผูเอาประกนัภยัและ

ฝายผูรบัประกนัภยั โดยทีฝ่ายผูรบัประกนัภยัตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจาํนวนหนึง่ใหเมือ่

เกดิวนิาศภยั หรอืเหตอุืน่ดงัทีร่ะบไุวในสญัญา และฝายผูเอาประกนัภยัจะตองชาํระเบีย้ประกนัภยัใหเปนการ

ตอบแทน แตการทีส่ญัญาประกนัภยัจะมผีลบงัคับตามกฎหมายไดนัน้ จะตองมอีงคประกอบทีสํ่าคญัดงันี้

1.  วัตถุประสงคในการทําสัญญาประกันภัยตองไมขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน การทําประกันภัยการขนสงอาวุธเถื่อน เฮโรอีน ฝน 

หรือการเอาประกันชีวิตลูกของตัวเองแลวทําการฆาตกรรมในภายหลังเพื่อหวังเงินคา

สินไหม เปนตน การทําประกันภัยดวยวัตถุประสงคเหลานี้หากสามารถสืบพบได จะถือวา

สัญญาประกันภัยนั้นเปนโมฆะ ไมสามารถที่จะนํามาผูกพันคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได

2.  จะตองมคีาํเสนอและคาํสนอง คาํเสนอในการขอเอาประกนัภยันัน้ อาจเสนอดวยวาจาหรือ

ลายลักษณอักษร (ไดแก ในใบคําขอเอาประกันภัย) โดยผูขอเอาประกันภัยจะตองแจง

รายละเอยีดเกีย่วกบัขอเอาประกนัภยั อนัเปนสาระสาํคญัในการพจิารณาแกคูสญัญาอกีฝาย 

คือผูรับประกันภัย ไดแก วัตถุที่เอาประกันภัย จํานวนเงินที่เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย 

และระยะเวลาแหงสญัญาประกนัภยั เมือ่ผูรบัประกนัภยัพจิารณาแลวตอบรบัการประกนัภยั 

สัญญาก็จะเกิดขึ้นทันที แตถาผูรับประกันภัยตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะตอง

ใหผูเอาประกันภัยเห็นชอบดวยกับเงื่อนไขหรือมีคําเสนอใหม หากผูเอาประกันภัยตอบ

ตกลงตามเงื่อนไขเพิ่มเติม การตอบตกลงของผูเอาประกันภัยจะเปนคําสนองสัญญา

ประกันภัยจึงจะเกิดขึ้น

3.  คูสัญญาตองมีความสามารถตามกฎหมาย

 บุคคลธรรมดา : ไมเปนผูวิกลจริต ซึ่งศาลสั่งใหเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ หากเปนผูเยาวตองไดรบัความยนิยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรมกอน

 นิติบุคคล : ทําสัญญาประกันภัย โดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน เปน

ผูกระทํา
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4.  ตองมีการแสดงเจตนาในการทําสัญญา

5.  ตองมีความตั้งใจมุงตอการผูกนิติสัมพันธซึ่งกันและกัน อันจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

นอกจากองคประกอบขางตน สัญญาประกันภัยยังมีลักษณะเฉพาะดังนี้

1. เปนสัญญาที่ไมมีแบบ แตตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได สัญญา

ประกันภัยเปนสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย กฎหมายไมได

บังคับวาการทําสัญญาประกันภัยไมตองทําตามแบบอยางหนึ่งอยางใด คือไมจําเปนตอง

ทาํเปนหนงัสอื หรอืจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที ่แตเปนสญัญาทีเ่กดิขึน้ดวยการตกลง

ระหวางคูกรณี และการตกลงดังกลาวไมจําเปนตองทําเปนหนังสือแตอยางใด หากเปน

การตกลงกนัแลวกถ็อืไดวา สญัญามผีลสมบรูณ แตการใชสิทธใินการฟองรองทางศาล กฎหมาย

กําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือตัวแทนจึงจะ

ฟองรองบังคับคดีได

หลกัฐานทีเ่ปนหนงัสอื อาจเปนจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอืน่ใดทีจ่ะใช

ยกเปนขอตอสูใหอีกฝายรับผิดตามกฎหมาย แตสําคัญที่สุดจะตองมีการลงลายมือชื่อฝาย

ทีจ่ะตองรบัผดิ หลกัฐานทีส่มบรูณทีส่ดุมกัจะใชในการฟองรองบงัคบัคด ีไดแก ใบคาํขอเอา

ประกันภัย และกรมธรรมประกันภัย โดยที่ใบคําขอเอาประกันภัยจะมีลายมือชื่อของฝาย

ผูเอาประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยใชเปนหลักฐานเรียกรองใหผูเอาประกันภัยชําระเบ้ีย

ประกันภัยได และกรมธรรมประกันภัยเปนหลักฐานที่ลงลายมือชื่อผูรับประกันภัย ซึ่งฝาย

ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะใชเปนหลักฐานเรียกรองใหผูรับประกันภัยชดใช

คาสินไหมทดแทนไดเชนกัน

2. เปนสญัญาตางตอบแทน หมายถงึ ผูเอาประกนัภยัและผูรบัประกนัภยัซึง่เปนคูสญัญากนั

ตางฝายตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน กลาวคือผูเอาประกันภัยเปนลูกหนี้ที่ตอง

ชําระคาเบี้ยประกันภัย แตจะเปนเจาหนี้ในการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หากเกิด

วินาศภัยขึ้นตามสัญญา ในขณะเดียวกันผูรับประกันภัยจะเปนเจาหนี้ในคาเบี้ยประกันภัย 

แตจะเปนลูกหนี้ในคาสินไหมทดแทนตามสัญญา

3. เปนสัญญาที่มีคาตอบแทนไมเทาเทียมกัน เปนลักษณะที่แตกตางไปจากสัญญาโดย

ทั่วไป คือ สัญญาทั่วไปมักจะมีคาตอบแทนที่เสมอกัน หรือเทาเทียมกัน เพื่อไมใหเกิดการ

ไดเปรยีบเสยีเปรยีบกนั แตในสญัญาประกนัภยั ผูเอาประกนัภยัชาํระคาเบีย้ประกนัภยัเพยีง

เล็กนอย เมื่อเกิดวินาศภัยตามสัญญาขึ้น ผูรับประกันภัยตองชําระคาสินไหมทดแทนตาม

สัญญาประกันภัยแกผู เอาประกันภัยเปนคาตอบแทนที่สูงกวาเบี้ยประกันภัยที่ผู เอา

ประกันภัยชําระไป
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4. เปนสญัญาเพือ่การเสีย่งภยั โดยทัง้ 2 ฝายตองมวีตัถปุระสงคเดยีวกนัคอื เพือ่ความเสีย่งภยั

ในเหตกุารณในอนาคต ซึง่ไมแนนอนวาจะเกดิหรอืไมเกดิภยัตามทีร่ะบใุนสญัญาประกนัภยั

ในแงของฝายผูเอาประกันภัยจะตองเส่ียงชําระเบ้ียประกันภัย โดยหวังวาหากเกิดภัยจะ

ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน สวนในแงของผูรับประกันภัยจะตองเสี่ยงตอเหตุการณ

ที่อาจจะเกิดหรือไมเกิด ซึ่งหากเกิดตามที่ระบุในสัญญาก็จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน

5. เปนสัญญาที่อาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน เนื่องจากเปนความเสี่ยงภัยที่

ไมรูลวงหนาวาจะเกิดหรือไมเมื่อไร จึงตองอาศัยเหตุการณในอนาคตเปนตัวกําหนด 

ดงันัน้ความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้แลวในอดตี หรอืเหตใุนอนาคตทีม่สีภาพแนนอน เชน การปลกู

บานอยูชายฝงทะเลจะตองประสบกับภัยธรรมชาติจากลมพายุ เมื่อถึงฤดูมรสุม เรียกไดวา 

เปนภัยที่มีสภาพแนนอนในอนาคต จึงไมถือวาเปนการเสี่ยงภัย

6. เปนสัญญาเพื่อการใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหนึ่ง ในสัญญาประกันภัย

วินาศภัยเปนการชดใชคาสินไหมทดแทน เรียกวาเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหม

ทดแทน (Indemnity contract) หมายความวา ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทน 

(จาํนวนเงนิท่ีทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้) ตอเมือ่มวีนิาศภยัเกดิขึน้ตามสญัญาประกนัภยั

วินาศภัยเทานั้น ในกรณีที่ไมมีวินาศภัยเกิดขึ้นผูรับประกันภัยก็ไมมีหนาที่ตองชําระ

คาสินไหมทดแทน

ในสญัญาประกนัชวีติเปนสญัญาเพือ่การชดใชเงนิจาํนวนหนึง่ทีก่าํหนดไวแนนอน

โดยอาศัยความทรงชีพ หรือความมรณะของผูเอาประกันภัย หรือผูถูกเอาประกันภัย ไมใช

สัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหมทดแทน เพราะการทรงชีพหรือมรณะเกิดขึ้นอยางแนนอน 

เพียงแตไมสามารถกําหนดไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด

7. สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก กลาวคือ คูสัญญาสามารถยกประโยชนตาม

สัญญาประกันภัยนั้นใหแกบุคคลภายนอกได โดยแบงเปน 2 กรณี คือ

7.1 โดยขอสัญญา ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย กําหนดใหบุคคลภายนอกเปน

ผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย โดยที่ผู รับประโยชนตามสัญญาประกันภัย

ไมจาํเปนจะตองมสีวนไดเสยีกบัวตัถุทีเ่อาประกนัภยัและไมจาํเปนตองมสีวนเกีย่วของ

กับคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง

7.2 โดยผลของกฎหมาย หมายถึง การประกนัภยัความรับผดิ หรือการประกนัภยัคํา้จนุ 

ซึ่งผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกสําหรับความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยที่มีตอ

บุคคลภายนอก
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บุคคลที่เกี่ยวของในการทําประกันภัย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 862 บัญญัติไวดังนี้

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสญัญาฝายซึง่ตกลงจะใชคาสนิไหมทดแทน

 หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย

คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 

 หรือรับจํานวนเงินใช 

อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน จะเปนบุคคลหนึ่งคนเดียวกันก็ได

ความหมายตามกฎหมายของการประกันภัย
แหลงที่มา : https://www.insuranceth.com/รูจักกับประกันภัย/

 ผูรับประกันภัย (The Insurer)
หมายถงึ คูสญัญาฝายซึง่ตกลงจะใชคาสนิไหมทดแทน หรือใชเงินจาํนวนหนึง่ใหแกผูเอาประกนัภยั 

หรือผูรับประโยชนเมื่อเกิดวินาศภัยหรือเหตุอยางอื่นตามที่ระบุไวในสัญญา

ตามกฎหมายของไทยผูที่จะรับประกันภัยไดนั้นจะตองเปนบริษัทจํากัด และจะตองไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

คําวา “ผูพิจารณารับประกันภัย” (Underwriter) ไมใชคูสัญญาประกันภัย แตเปนบุคคลที่ผูรับ

ประกันภัยมอบหมายใหมีหนาที่พิจารณารับประกันภัยแทนผูรับประกันภัย

 ผูเอาประกันภัย (The Insured)
หมายถึง คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยจะสมบูรณก็ตอ

เมื่อมีการตกลงเกี่ยวกับจํานวนเบี้ยประกันภัย ผูเอาประกันภัยนี้จะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ประเภทใดก็ได และจะตองมีสวนไดสวนเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย

นอกจากคูสญัญา 2 ฝายแลว ยงัมีผูเกีย่วของในสญัญาประกนัภยัอกีหลายฝายดวยกนั ทีส่าํคญัคอื
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 ผูรับประโยชน (Bereficiary)
คอื บคุคลภายนอกสญัญาประกนัภยั ซึง่เปนใครกไ็ด โดยทีผู่เอาประกนัภยัตกลงใหเปนผูมสิีทธิ

ไดรับคาสินไหมทดแทน

 ผูรับโอนทรัพยสินที่เอาประกันภัย (The Assignee)
วตัถทุีเ่อาประกนัภยัอาจถกูเจาของหรอืผูเอาประกนัภยัในกรรมสิทธิไ์ปยงับุคคลอืน่ในขณะทีม่ี

สญัญาประกนัภยัคุมครองอยู แตการโอนวตัถทุีเ่อาประกนัภยันัน้ไมเปนเหตุใหสิทธติามสัญญาประกนัภยั

โอนตามไปดวย เวนแตการโอนนั้นเปนการโอนโดยผลของกฎหมายหรือผลของสัญญา

ผูเอาประกันภัย
แหลงที่มา : http://www.aus.co.th/ประกันเจาของสถานที่/

2. ÇÑµ¶Ø·ÕèàÍÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (Subject Matter of Insurance) áÅÐ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ (Risk)

 วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance)
หมายถึง ทรัพยสินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียและมีความเสี่ยงภัย จึงนํามา

ทําประกันภัย ดังนั้น วัตถุที่เอาประกันภัยจึงเปนสาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญาประกันภัย

เพื่อประโยชนในการเสี่ยงภัยและชดใชคาสินไหมทดแทน

วัตถุที่เอาประกันภัย ไดแก

 ชีวิต รางกาย เรียกวา การประกันภัยบุคคล (Insurance of Person)

 ทรพัยสนิ หรอืสทิธปิระโยชนเกีย่วกบัทรพัยสนิ เรยีกวา การประกนัภยัทรพัยสนิ (Insurance 

of Properties)

 ความรับผิดตามกฎหมาย (Legal Liability) เรียกวา การประกันภัยความรับผิดชอบ 

(Insurance of Liability)
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 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา 

หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

เมธา สุพงษ (2554 : 2) ไดใหความหมายของความเสี่ยงภัยไวดังนี้ ความเสี่ยงภัย คือ 

โอกาส ท่ีจะเกิดความเสียหายหรือการสูญเสีย (The Chance of Loss) ความเปนไปไดที่จะเกิด

ความเสียหาย (The Possibility of Loss) ความไมแนนอน (The Uncertainty) ความผันแปร

ของผลลัพธที่แทจริงจาก ผลลัพธที่คาดไว (The Dispersion of Actual Results from Expected 

Results) และความนาจะเปนไปไดของผลทีอ่อกมาแตกตางไปจากสิง่ทีค่าดไว (The Possibility of any 

Outcome Deferent from the one Expected)

จิรประภา อัครบวร และ ภูมิพร ธรรมสถิตยเดช (2552 : 37) ไดใหความหมาย

ของความเสี่ยงภัยวา หมายถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจสงผลในดานลบ

ที่ไมตองการ ดังนั้นการตัดสินใจกระทําการใด โดยไมมีขอมูล หรือไมมีการวางแผนใด จึงสามารถ

กลาวไดวาเปนการเสี่ยงในสภาวะของความเสี่ยง 

ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550 : 14) ไดใหความหมายของความเสี่ยงไววา หมายถึง โอกาสที่

บางส่ิงบางอยางอาจเกิดข้ึนเปนผลลัพธของสิ่งที่เปนอันตรายหรือคุกคามที่สงผลกระทบตอกิจกรรม

ทางธุรกิจ หรือแผนการตาง ๆ ท้ังนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเนื่องมาจากความไมแนนอน ผลลัพธของสิ่งที่

เกิดข้ึน (ถาไดเกิดขึ้นจริง) ซึ่งในแตละหนวยงานองคการทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น อาจมีมุมมอง

ในเรื่องความเสี่ยง ตางกันหรือตรงขามกันได เชน บุคลากรในแผนกรักษาความปลอดภัยอาจมองเรื่อง

ความเสี่ยงเปนเรื่อง เลวรายท่ีตองไดรับการจัดการโดยดวน ในขณะที่แผนกการเงินอาจมีมุมมองที่

แตกตางออกไป อยางไรก็ตามบุคลากรในองคการตองตระหนักอยูเสมอวา ตองไมสรางความเสียหาย

เกินกวาท่ีองคการของตนเองจะรับไหว แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการหาโอกาสที่จะ

สรางประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานหรือองคการของตน

 ธานี วรภัทร (2548 : 22) ไดใหความหมายของความเสี่ยงภัยไววา หมายถึง โอกาสที่จะ 

กอใหเกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้อาจข้ึนอยูกับสภาพของทรัพยสิน ทรัพยสินที่ดีเมื่อเกิดภัย

ยอมไดรับความเสียหายนอย หากทรัพยสินที่มีสภาพเกา ยอมไดรับความเสียหายมาก เปนตน

 Aleka Mandaraka-Sheppard (2007 : 10) ใหความหมายไววา การจดัการความเสีย่งภยั 

(Risk Management) หมายถึง การที่เขาไปใชความระมัดระวังปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

อยางเปนระบบในทุกระดับของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการความเส่ียงภัยในทางการคาและทางการเงิน

และการทําประกันภัยเพื่อใหไดรับความคุมครองดวย
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 Mark S. Dorfman (2004 : 8) ใหความหมายไววา การจัดการความเสี่ยงภัย เปนการ

จัดการและพัฒนาแผนโดยใชเหตุผลเพื่อจัดการกับความสูญเสียที่อาจเปนไปได และไดอธิบายตอไป

ดวยวา การจัดการความเสี่ยงภัยเปนกระบวนการในการใชเหตุผลที่องคกรทางธุรกิจและบุคคลตาง ๆ 

ใชในการจัดการความเสี่ยงภัยตอการสูญเสียของบุคคลเหลานั้น และเปนกลยุทธของการวางแผนกอน

ที่จะเกิดการสูญเสียเพื่อความสามารถในการที่จะจัดการกับสถานการณหลังเกิดความสูญเสียขึ้น

 George E. Rejda ,Scott E. Harrington and Gregory R. Niehaus (2004 : 11) 

ไดระบุไววา ความเสี่ยงภัย หมายถึง ความไมแนนอน (Uncertainty) ของผลลัพธที่เกิดขึ้น และมีความ

เกี่ยวของ กับความเสียหาย (Loss) Emmett J. Vaughan and Therese M. Vaughan (2003 : 23) 

ไดกลาววา ความเสี่ยงภัย หมายถึง ความนาจะเปนของผลลัพธที่ออกมาแตกตางไปจากสิ่งที่คาดหวัง

ไว

จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ความเสี่ยงภัย หมายถึง โอกาสที่จะกอให

เกิดความเสียหาย ซึ่งระดับของความเสียหายขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาพของทรัพยสิน

หากทรัพยสินอยูในลักษณะที่ดีเมื่อเกิดภัยก็ไดรับความเสียหายนอย หากเปนทรัพยสินเกา สภาพไมดี

ก็อาจไดรับความเสียหายมาก หรือสภาพแวดลอมภายนอกก็เปนองคประกอบหนึ่งของความเสี่ยงภัย 

เชน ความมืด ฝนตกหนัก เปนตน องคประกอบของความเสี่ยง นิยามของคําวาความเสี่ยงประกอบดวย 

2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบแรก คือ โอกาส (Opportunity) หรือความเปนไปได (Possibility 

Likelihood) และอีกองคประกอบหนึ่ง คือ ผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงภัย
แหลงที่มา : https://www.thaipng.com/png-l3z4zk/
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 ประเภทของความเสี่ยงภัย มี 4 ประเภท คือ

1. ความเสี่ยงภัยที่แทจริงและความเสี่ยงภัยที่มุงเก็งกําไร

 ความเสี่ยงภัยที่แทจริง (Pure Risk) : เปนการเส่ียงภัยที่ใหผลลัพธวาจะเกิดความ

สูญเสียหรือไมเกิดความสูญเสียถาไมมีสาเหตุนั้นเกิดขึ้น (Loss or No Loss) เชน การเสี่ยงวาไฟจะ

ไหมทรพัยสนิหรอืไม การเดนิทางทีเ่สีย่งกบัอบุติัเหต ุถาเกดิอบุตัเิหตตุองเสยีคารกัษาพยาบาล ถาไมมี

อุบัติเหตุก็จะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 ความเสี่ยงภัยที่มุงเก็งกําไร (Speculative Risk) : เปนการเสี่ยงภัยที่ถูกสรางขึ้นโดย

คาดหวังวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นมานั้น จะใหผลกําไรขาดทุนหรือเทาทุน เชน การซื้อขายหุน การพนัน 

เปนตน

2. ความเสี่ยงภัยตอสวนรวมและความเสี่ยงภัยโดยเฉพาะ

 ความเสี่ยงภัยตอสวนรวม (Fundamental Risk) : เปนความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบ

ตอระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยสวนรวม หรือตอคนจํานวนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เชน ภาวะเงินเฟอ การวางงาน สงคราม 

แผนดินไหว 

 ความเสี่ยงภัยโดยเฉพาะ (Particular Risk) : เปนการเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและกอ

ใหเกดิความเสียหาย จาํเพาะเจาะจงตอบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืกลุมบคุคลหนึง่โดยเฉพาะเทานัน้ และ

บุคคลเหลานั้นสามารถควบคุมการเกิดภัยดังกลาวได เชน การเกิดเหตุรถชนกัน ไฟไหมบาน เปนตน

3. ความเสี่ยงภัยที่ผันแปรไดและความเสี่ยงภัยที่คงที่

 ความเสี่ยงภัยที่ผันแปรได (Dynamic Risk) : คือความเสี่ยงภัยที่อาจผันแปรไปตาม

สภาพเศรษฐกิจ แลวกอใหเกิดความเสียหายในทางการเงินแกเจาของทรัพยสิน เชน การเปลี่ยนแปลง

รสนิยมในการบริโภค แฟชั่น เปนตน

 ความเสี่ยงภัยที่คงที่ (Static Risk) : คือ ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ  ที่ไมขึ้น

อยูกับการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ เชน ภัยธรรมชาติตาง ๆ ความไมซื่อสัตยของพนักงาน

4. ความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไดและความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไมได

 ความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยได (Insurable Risk) :  

1. มหีนวยความเสีย่งภยัทีค่ลายคลงึกนัเปนจาํนวนมาก (There must be Alarge Number 

of Homegeneous Exposure Units)

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนอุบัติเหตุ และไมไดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ

ผูเอาประกนัภยั (The Loss must be Accidental and Unintentional by the Insured)
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 ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
ปจจัยความเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้น

ไดอยางไรและทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะห

และกําหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังไดอยางถูกตอง 

ปจจัยความเสี่ยงพิจารณาไดจาก

1) ปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ

2) ปจจัยภายใน เชน กฎระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร ประสบการณของเจาหนาที่ ระบบ

การทํางาน ฯลฯ

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง

2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 

เหตุการณความเสี่ยง

3. ความเสยีหายนัน้ตองสามารถหาสาเหตุ และประเมนิความเสียหายเปนตัวเงินได (The 

Loss must be Seterminable and Measurable)

4. เปนความเสี่ยงภัยที่แทจริง และเปนความเสี่ยงภัยโดยเฉพาะ (Particular Risk)

5. ตองไมเปนมหันตภัย (The Loss should not be Catastrophic)

6. ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดสวนเสียในวัตถุที่เอาประกันภัย (Insurable Interest)

7. ความนาจะเกิดความเสียหายจะตองคํานวณหรือประมาณได (The Probability of 

Loss must be Calculable)

 ความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไมได (Uninsurable Risk) :

1. การขาดสติ

2. ขัดตอกฎหมาย หรือผลประโยชนของสาธารณชน

3. การไมมีสวนไดเสียที่เอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงภัยที่เปนมหันตภัยและมีความเสี่ยงภัยสูงกวาปกติ

5. ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความเสียหายที่คํานวณเปนตัวเงินไมได
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ภัย (Peril)
แหลงที่มา : https://www.tnews.co.th/columnist/175743/ธรรมชาติไมปราณี!!-เปดสถิติ-20-ป--ภัย

ธรรมชาติ-ถลมโลก-กับหายนะที่สรางความเสียหายมากที่สุด-!!

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และ

นอยมาก

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการใหโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับ

ที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก

ไมคุมคา ในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน

หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกร

ยอมรับได

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ

ถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป

4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก

และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
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ภัย (Peril)

ภัย (Peril) หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคล วัตถุ หรือทรัพยสิน เชน 

ไฟไหม ลมพายุ คลื่นทะเล แผนดินไหว ภัยเปนเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นโดยไมทราบลวงหนา อาจเกิด

ขึ้นหรือไมเกิดก็ได

ภัย (Peril)
แหลงที่มา : https://www.tnews.co.th/columnist/175743/ธรรมชาติไมปราณี!!-เปดสถิติ-20-ป--ภัย

ธรรมชาติ-ถลมโลก-กับหายนะที่สรางความเสียหายมากที่สุด-!!

สามารถจําแนกสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายได 3 ประเภทใหญ ๆ คือ

1. สาเหตคุวามเสยีหายจากธรรมชาต ิ(Natural Perils) หมายถงึ ภยัทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาติ 

อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย (Act of God) เชน แผนดินไหว นํ้าทวม พายุ เปนตน

2. สาเหตุความเสียหายจากบุคคล (Human Perils or Man-Made Perils) เปนการกระทํา

ของมนุษย เชน การลอบวางเพลิง โจรกรรม จลาจล เปนตน

3. สาเหตคุวามเสยีหายจากบคุคล (Economic Perils or Business Perils) เกดิจากสภาพของ

เศรษฐกิจ เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด หรือเศรษฐกิจตกตํ่า เปนตน

 สภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย (Hazard) 
สภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่เกิดความเสียหายหรือเพิ่ม

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได สามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท

1. สภาวะทางกายภาพ (Physical Hazard) หมายถึง สภาพทางดานกายภาพของทรัพยสิน

หรอืวตัถทุีเ่พิม่โอกาสใหเกดิความเสยีหายจากภยัตาง ๆ เชน ประเภทของสิง่ปลกูสราง ทีต่ัง้

ของทรัพยสิน การใชสถานที่ สุขภาพของคน อาชีพของคน เปนตน
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2. สภาวะทางดานศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาวะหรือโอกาสที่สงเสริมใหเกิด

ความเสียหายโดยผดิศลีธรรม อนัเนือ่งมาจากความไมสจุรติใจ กอใหเกดิความเสยีหายกบั

ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว อันเปนการเพิ่มโอกาสใหเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาปกติ

3. สภาวะทางดานจิตสํานึกในการปองกันภัย (Morale Hazard) หมายถึง สภาวการณที่

ความเสยีหายเพิม่สงูข้ึนอนัเนือ่งจากความประมาทเลนิเลอ ไมเอาใจใสปองกนัอบุตัเิหตหุรอื

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน โดยถือวาตนเองไดประกันภัยเอาไว หากมีความ

เสียหายเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะตองชดใชตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย

 จํานวนเงินที่เอาประกันภัย หรือทุนประกันภัย (Sum Insured)
หมายถงึ จาํนวนเงนิขอบเขตความรบัผดิทางการเงนิของผูรบัประกนัภยัตามทีไ่ดตกลงกาํหนด

ไวในสัญญาประกันภัย สําหรับจํานวนเงินที่กําหนดไวนี้ จะเปนจํานวนเงินสูงสุดของความรับผิดชอบ

ชดใชของผูรบัประกนัภยั ซึง่อาจจะกาํหนดไวสงูหรอืตํา่กวามลูคาของวตัถุทีเ่อาประกนัภยัทีแ่ทจริงกไ็ด 

ในการประกนัชวีติ การกาํหนดทนุประกนัภยัเปนการกาํหนดจาํนวนเงินทีผู่เอาประกนัภยัจะชําระใหแก

ผูรับประกนัภยัหรอืผูรับประโยชน หากมีเหตุอยางใดอยางหนึง่เกดิขึน้ตามทีไ่ดระบุไวในสญัญาในอนาคต

 เบี้ยประกันภัย (Premium)
หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตองจายใหแกผูรับประกันภัย ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว

ในสญัญา เนือ่งจากผูรบัประกนัภยัใหการตกลงวา จะชดใชคาสนิไหมทดแทนใหหากเกดิภยัแกสิง่ทีเ่อา

ประกันภัยไวตามสัญญา

ในการคํานวณเบี้ยประกันภัย โดยปกติจะประกอบดวย

1. ความเสียหายแทจริงที่คาดคะเนตามสถิติ

2. คาใชจายในการบริหารงานบริษัทประกันภัย

3. เงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง

 คาสินไหมทดแทน
หมายถงึ จาํนวนความเสยีหายทีผู่รบัประกนัภยัไดชดใชเพือ่เปนการทดแทนความเสยีหายทาง

ดานการเงิน (Financial Statement) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยตามที่ระบุไวสําหรับการชดใชอาจอยูในรูป

ตั๋วเงิน การซอมแซมใหอยูสภาพเดิมกอนเกิดภัย หรือหาของมาทดแทน

 กรมธรรมประกันภัย (Policy)
เปนหลกัฐานแหงสญัญาทีร่ะบถุงึสาระสาํคญัของขอตกลงเงือ่นไข และความคุมครองตามสญัญา

ประกันภัย
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ในวิชาการประกนัภยันีม้หีลกัทีใ่ชเปนแนวทางในการปฏบิตัอิยูหลายประการดวยกนั หลกัการ

เหลานีส้วนใหญใชไดกบัการประกนัภยัทกุประเภท โดยอาจมคีวามแตกตางในขอปลกียอยบางประการ

แตหลักการประกันภัยเหลานี้ จะสอดคลองกับตัวบทกฎหมาย

หลักการประกันภัย ประกอบดวย

1.  หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest)

2.  หลักสุจริตใจอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)

3.  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)

4.  หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation)

5.  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนรวมกัน (Principle of Contribution)

6.  หลักสาเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause)

3. ËÅÑ¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ (General Principles of Insurance)

หลักการประกันภัย
แหลงที่มา : https://www.terrabkk.com/news/69382/ไขขอสงสัยการทําประกันภัย

 1. หลกัสวนไดเสียในเหตปุระกนัภยั (Principle of Insurable Interest)
สวนไดเสียในเหตุประกันภัย หมายถึง ความสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่ผูเอาประกันภัยมีตอ

วัตถุที่เอาประกันภัย อันไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิ ประโยชน หรือความรับผิดตามกฎหมายในวัตถุที่เอา

ประกนัภยั และเปนเครือ่งชีใ้หเหน็วาผูเอาประกนัภยัจะไดรบัประโยชนถาสิง่ทีม่สีวนไดเสยีอยูในสภาพ

ปลอดภัย ในทางตรงขามจะไดรับความเสียหาย ถาสิ่งนั้นเกิดความวินาศ

จากความหมายของสวนไดเสียจะเห็นวา การประกันภัยมิไดมุงกระทําตอวัตถุที่เอาประกันภัย 

หากแตเปนการทาํประกนัภยัในสวนไดเสยีของผูเอาประกนัภยัทีม่ตีอวตัถทุีเ่อาประกนัภยั หลกัการนีน้บั

เปนหลักสําคัญพื้นฐานของการประกันภัยไมวาจะเปนการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัย เพราะ

User
Text Box

User
Typewritten Text
รูปที่ 1.7 หลักการประกันภัย
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Typewritten Text

User
Typewritten Text
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มฉิะนัน้อาจทาํใหสญัญาประกนัภยัเปนการพนนัได ซึง่กฎหมายกจ็ะไมมผีลบังคบัตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 863 บัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนได

เสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางใด”

ผูที่มีสวนไดเสียในเหตุประกันภัย ไดแก

1. ผูมสีวนไดเสยีในฐานะเจาของ ในกรณกีารประกนัวนิาศภยั การเปนเจาของยอมมกีรรมสิทธิ์

ในทรัพยที่เอาประกันภัย ไดรับประโยชนในทรัพยนั้น และเสียประโยชนหากทรัพยนั้น

เสียหายไป

2. ผูมสีวนไดเสยีในฐานะเจาหนี ้ยอมมสีวนไดเสียในทรัพยสินทีต่นยดึถือไดเปนหลกัประกนั

การชําระหนี้ ไดแก เจาหนี้จํานํา เจาหนี้จํานอง

3. ผูมีสวนไดเสียอันเกิดจากสัญญา สัญญาในที่นี้ หมายถึง ขอผูกพันที่ไดทําการตกลงเฉพาะ

กรณีและมีผลบังคับตอคูสัญญา ไดแก ผูเชา ผูรับฝากของ

4. ผูมีสวนไดเสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมาย เปนความรับผิดตอทรัพยสิน หรือชีวิต

ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของกฎหมาย และผูรับผิดตองชดใชคาเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสินและชีวิตที่อยูในความรับผิด ผูรับผิดจึงมีสวนไดเสียในทรัพยสินและชีวิตใน

ความรับผิดได เชน นายจาง–ลูกจาง–ตัวการ–ตัวแทน เปนตน

หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย

ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในทรัพยสินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เอาประกันภัย

และในขณะท่ีเกิดความเสยีหายตอวตัถทุีเ่อาประกนัภยั ยกเวนการประกนัภยัสนิคาทางทะเลจะกาํหนด

ใหสวนไดเสียตองมีขณะที่เกิดความเสียหายตอวัตถุที่เอาประกันภัย

การโอนหรือการเปลี่ยนมือในสวนไดเสีย

ในการประกันภัยทุกประเภทยกเวนการประกันขนสงสินคาทางทะเล เมื่อสวนไดเสียใน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัยเปลี่ยนมือ ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหผูรับประกันภัยทราบ และกรมธรรม

จะมีผลตอไปก็ตอเม่ือผูรับประกันภัยยินยอม และมีใบสลักหลังกรมธรรม (Endorsement) ยืนยัน

การเปลี่ยนแปลงเทานั้น

สําหรับการประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล การคุมครองตามกรมธรรมจะโอนไปยังผูเปน

เจาของใหมโดยผูทําประกันภัยเซ็นสลักหลังในใบกรมธรรมประกันภัยเทานั้น มิตองแจงใหผู รับ

ประกันภัยทราบลวงหนา แตเม่ือเกิดความเสียหายขึ้น ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจะตองเปน

ผูมีสวนไดเสียในสินคานั้น ในขณะที่เกิดความสูญหายหรือเสียหาย
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 2. หลักสุจริตใจอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)
กจิการประกันภยัเปนการขายบรกิารและรบัเสีย่งภยัแทนผูเอาประกนัภยั หรอืขายคาํมัน่สญัญา

วาจะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินใหแกผูเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดภัยตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่ง

กิจการประเภทนี้ไมเหมือนการขายสินคาหรือบริการประเภทอื่น

การทําสัญญาประกันภัยดังกลาวทํามาจากความเช่ือใจและความเช่ือถือ โดยผูเอาประกันภัย

ตองมีความซื่อสัตยโดยแทจริง เพราะบริษัทยอมเชื่อถือวาผูเอาประกันภัยแจงความจริง และสัญญา

ประกันภัยก็เปนสัญญาที่ตองอาศัยความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งระหวางคูกรณี ดังขอความตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 บัญญัติวา “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี 

หรอืในกรณปีระกันชวีติบคุคลอนัการใชเงนิยอมอาศยัความทรงชพีหรอืมรณะของเขากด็ ีรูอยูแลวละเวน

เสยีไมเปดเผยขอความจรงิ ซึง่อาจจะจงูใจผูรบัประกนัภยัใหเรยีกเบีย้ประกนัภยัสงูขึน้อกีหรอืบอกปดไม

ยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความนั้นเปนความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ” ซึ่ง

ชนิดของการเปดเผยขอความจริงแบงไดเปน 3 ประการดังนี้

1. การเปดเผยขอความจรงิ (Disclosure) หมายถึง การทีผู่เอาประกนัภยัเปดเผยขอความ

จริงที่เปนสาระสําคัญอันมีผลตอการพิจารณาของผูรับประกันภัย ซึ่งเปนขอรูเห็นโดยแท 

และขอที่ผูเอาประกันภัยนาจะรูเห็น การปกปดขอความจริงจึงมีผลทําใหสัญญาประกันภัย

เปนโมฆียะ

2.  การไมแถลงขอความเทจ็ (Non–Misrepresentatin) หมายถงึ การทีผู่เอาประกนัภยั

ตอบขอซักถามของผูรับประกันภัยหรือกลาวขอความจริงใด ๆ อันเปนความเท็จในขณะ

ขอทําสัญญาประกันภัย ซึ่งผลของการแถลงเท็จก็คือสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 

เชนเดียวกับการปกปดขอความจริงหรือการไมเปดเผยขอความจริง

3.  การปฏิบัติตามขอรับรอง ซึ่งผู เอาประกันภัยใหไวกับผู รับประกันภัยไมวาจะเปน

ลายลกัษณอกัษรหรอืไม หากผดิขอรบัรอง (Breach of Warranty) ผูรบัประกนัภยัมสีทิธปิฏเิสธ

ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได

สัญญาประกันภัยที่เปนโมฆียะ กฎหมายใหสิทธิผูรับประกันภัยบอกลางไดภายในกําหนด 1 

เดือน นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะบอกลางได หรือภายใน 5 ป นับแตวันที่ทําสัญญา 

หากผูรบัประกนัภยัทราบขอมูล ภายหลงัเกนิ 5 ปไปแลว สญัญาประกนัภยันัน้กจ็ะเปนสญัญาทีส่มบูรณ 

และผูรับประกันภัยไมมีสิทธิบอกลางอีก สัญญาที่ถูกบอกลางแลวจะตกเปนโมฆะตั้งแตเริ่มแรกสัญญา 

ดังนั้นคูสัญญาก็ตองกลับสูสถานะเดิมเหมือนกอนเกิดสัญญาประกันภัย
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 3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity)
หลกัการชดใชคาสนิไหมทดแทน หมายถงึ การทีเ่มือ่มคีวามเสียหายเกดิขึน้อนัเปนผลโดยตรง

จากภัยที่ไดทําประกันภัยไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับคาสินไหม

ทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใหผูเอาประกันภัยมีสถานะทางการเงินกลับสูสภาพเดิม

เหมือนกอนเกิดวินาศภัย

การคํานวณคาสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา

“ผูรับประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทน ดังจะกลาวตอไปนี้คือ

(1) เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง

(2) เพ่ือความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสิน ซึ่งเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควร

เพื่อปองกันวินาศภัย

(3) เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควร ซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวมิให

วินาศ

อันจํานวนวินาศภัยจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลา ซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นไดเกิด

ข้ึน อนึง่จาํนวนเงนิซึง่ไดเอาประกนัภยัไวนัน้ ทานใหสันนษิฐานไวกอนวาเปนหลกัประมาณอนัถูกตอง

ในการตีราคาเชนวานั้น

ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันไว”

การชดใชคาสินไหมทดแทน อาจชดใชในรูปของ

1. การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) เปนวิธีการจายคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงิน 

ซึ่งงายและนิยมมากที่สุด โดยจายในรูปของเงินสด เช็ค การโอนเงิน ธนาณัติ เปนตน

2. การซอมแซม (Repair) ทําใหวัตถุที่เอาประกันภัยกลับสูสภาพเดิม เหมาะกับความ

เสียหายบางสวนที่สามารถซอมแซมได เชน รถยนต เปนตน

3. การหาสิ่งของมาทดแทนหรือเปลี่ยนใหม (Replacement) เปนการจัดการให

ทรัพยสินที่เปนชนิดประเภท และคุณภาพเดียวกันกับวัตถุที่เอาประกันภัยมาทดแทนให

โดยที่ไมสามารถซอมแซมได เชน กระจก สวนประกอบของเครื่องจักรบางชนิด เปนตน

4. การทาํใหกลบัคนืสูสภาพเดมิ (Reinstatement) คอื การจดัการใหทรพัยสนิหรอืวตัถุ

ที่เอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนที่จะเกิดภัย โดยไมทําใหสภาพทรัพยสิน

ดังกลาวดีกวาเดิม เชน อาคารถูกไฟไหมหมดทั้งหลัง ผูรับประกันภัยจะสรางใหมใน

ลักษณะเดิมซึ่งไมดีหรือขยายออกไปกวากอนเกิดภัย
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สภาพความเสียหาย

ในกรณีที่เกิดวินาศภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยแลวทําใหวัตถุที่เอาประกันภัยเสียหายนั้น ใน

การประกันภัยสามารถจําแนกประเภทความเสียหายไดดังนี้

1. ความเสยีหายโดยสิน้เชงิ (Total Loss) หมายถงึ การทีว่ตัถทุีเ่อาประกนัภยัถกูทาํลาย 

โดยวินาศภัยจนไมมีสภาพเดิมเหลืออยู แบงเปน

ความเสียหายโดยสิ้นเชิง
แหลงที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/29635

1.1 ความเสียหายโดยสิ้นเชิงแทจริง (Actual Total Loss) ไดแก ความเสียภายที่เกิดแก

วัตถุที่เอาประกันภัย ทําใหเกิดความเสียหายทั้งหมด เชน ไฟไหมบานทั้งหลัง รถ

ถูกชนเกิดไฟไหมทั้งคัน ขาวสารถูกนํ้าทะเลเปยกจนบูดเนา นํามาใชประโยชนไมได 

เปนตน

1.2 ความเสียหายเสมือนเสียหายโดยสิ้นเชิง (Constructive Total Loss) ในกรณีที่เกิด

วินาศภัยกับทรัพยสินหรือวัตถุที่เอาประกันภัย ไมถึงกับถูกทําลายทั้งหมด แต

ไมสามารถที่จะทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมได อาจเนื่องจากคาใชจายในการกลับคืน

สูสภาพเดิมนั้นสูงกวา จึงไมคุมคาที่จะลงทุน มักพบในการประกันภัยทางทะเล เชน 

เรือเดินสมุทร ที่ใชบรรทุกสินคาที่เอาประกันภัยไปเกยหินโสโครกในทะเลแถบที่มี

คลื่นลมแรงจัดตลอดเวลา สินคาอาจจะยังไมไดรับความเสียหาย แตก็ไมอาจชวยให

เรือพนจากการเกยหินโสโครกได ในที่สุดเรือจะตองอับปาง สินคาจะตองเสียหาย

ทั้งหมด เปนตน

2. ความเสียหายบางสวน (Partial Loss) หมายถึง การที่วัตถุที่เอาประกันภัยถูกทําลาย

โดยวินาศภัยเพียงบางสวน สามารถที่จะทําการซอมแซม หรือรักษาใหกลับสูสภาพเดิม

เหมือนกอนเกิดวินาศภัยนั้น ๆ ได คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับจะเฉลี่ยไปตามสวนของ

ความเสียหาย (Average)
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ความเสียหายบางสวน
แหลงที่มา : https://woaiyn.com/เพื่อนยืมรถไปขับแลวชน/

 4. หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation)
หลักการรับชวงสิทธิ หมายถึง หลักที่กําหนดใหผูรับประกันภัยเขาไปใชสิทธิทั้งปวงของผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยไดจายไปในการเรียกรอง

ใหบุคคลภายนอกรับผิดจากการกอใหเกิดความเสียหายตอวัตถุที่เอาประกันภัย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880 บัญญัติวา “ถาความวินาศนั้นไดเกิดขึ้น

เพราะการกระทําของบคุคลภายนอกไซร ผูรบัประกนัภยัไดใชคาสนิไหมทดแทนไปเปนจาํนวนเพยีงใด 

ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับประโยชนซึ่งมีตอบุคคลภายนอก

เพียงนั้น

วัตถุประสงคของการกําหนดใหมีการรับชวงสิทธิ เพื่อใหผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนได

รับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง ปองกันการแสวงหากําไรของผูเอาประกันภัย หรือ

ผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองคาสินไหมทดแทน 2 ทาง คือ ทั้งจากผูรับประกันภัย และบุคคล

ภายนอกผูกอความเสยีหาย และเพือ่ใหบคุคลภายนอกผูกอความเสียหายตองรับผดิในความเสียหายที่

เกิดขึ้น

การรับชวงสิทธิใชไดเฉพาะกับการประกันวินาศภัยทรัพยสินซึ่งเปน (Contract of Indemnity) 

สัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหมทดแทน สวนการประกันชีวิตและอุบัติเหตุสวนบุคคลไมใช Contract of 

Indemnity จึงไมมีการรับชวงสิทธิ เชน นาย ก. ประกันชีวิตไว 1,000,000 บาท ตอมานาย ก. ถูกรถ

ชนเสียชีวิต เมื่อบริษัทประกันจายเงินประกันชีวิตไปแลวจะไปเรียกเก็บคืนจากผูขับขี่รถไมได แตผูรับ

ประโยชนนอกจากจะไดรบัเงนิจากบรษิทัประกนัภยัแลวยงัอาจเรยีกรองคาเสยีหายจากผูขบัขีร่ถตางหาก

ไดอีก

การจายคาสนิไหมทดแทนอกีประเภทหนึง่ทีจ่ายโดยไมมคีวามรับผดิตามสญัญาประกนัภยั แต

จายเนื่องจากเหตุผลในเชิงมนุษยธรรมหรือเชิงธุรกิจ เรียกวา การจายคาสินไหมกรุณา (Ex Gratia 
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Payment) ซึ่งผูรับประกันภัยไมสามารถเขาไปรับชวงสิทธิได

 5. หลกัการชดใชคาสนิไหมทดแทนรวมกนัหรอืหลักการเฉล่ีย (Principle 

of Contribution)
หลกัการชดใชคาสนิไหมทดแทนรวมกนัหรือหลกัการเฉลีย่มคีวามสัมพนัธอยางใกลชิดกบัหลกั

การชดใชคาสินไหมทดแทน เนือ่งจากสญัญาประกนัภยันัน้เปนสญัญาเพือ่การชดใชคาสนิไหมทดแทน

เพื่อความเสียหายจากวินาศภัยตามจํานวนท่ีแทจริงเทานั้น ผูเอาประกันภัยจะไมมีโอกาสไดกําไรจาก

การประกันภัยแตอยางใด

Contribution จงึเปนการเฉลีย่ความรบัผดิรวมกนัระหวางผูรบัประกนัภยัทีม่ตีัง้แต 2 รายขึน้ไป

ตอความเสียหายที่เกิดกับวัตถุที่เอาประกันเดียวกัน อันเนื่องมาจากภัยที่เอาประกันชนิดเดียวกันและ

กรมธรรมแตละฉบับจะตองมีผลบังคับในขณะที่เกิดวินาศภัย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 บัญญัติวา

“ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเพื่อความวินาศภัยเดียวกันและ

จํานวนเงินที่เอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นทวมจํานวนที่วินาศจริงไซร ทานวาผูรับประโยชนชอบที่

จะไดรบัคาสนิไหมทดแทนเพยีงเสมอจาํนวนวนิาศจริงเทานัน้ ผูรับประกนัภยัแตละคนตองใชเงินจาํนวน

วินาศจริงแบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาไดทําพรอมกัน

ถาไดทาํสญัญาประกนัภยัเปน 2 ราย หรอืกวานัน้สบืเนือ่งเปนลาํดบักนั ทานวาผูรบัประกนัภยั

คนแรกจะตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชนั้น 

ยังจะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทานั้น ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงิน

จํานวนวินาศจริงแบงตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาไดทําพรอมกัน

ถาไดทาํสญัญาประกนัภยัเปน 2 ราย หรอืกวานัน้สบืเนือ่งเปนลาํดบักนั ทานวาผูรบัประกนัภยั

คนแรกจะตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชนั้น ยัง

ไมคุมจํานวนวินาศภัยไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไปตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูนั้นตอ ๆ กันไปจนจะ

คุมวินาศ

ในทางปฏบิตัไิมวาสญัญาประกนัภยัจะทาํขึน้พรอมกนัคอื ในวนัเดยีวกนัหรอืไมพรอมกนั หาก

ความเสยีหายท่ีเกดิขึน้กบัวตัถทุีเ่อาประกนัภยัเดยีวกนั และเปนภยัทีเ่อาประกนัภยัไวชนดิเดยีวกนั โดยที่

กรมธรรมยังใหความคุมครองอยูในขณะที่เกิดวินาศภัย ผูรับประกันภัยจะตองเขามารวมเฉลี่ยความ

รับผิดชอบตามสัดสวนที่รับประกันภัยไว
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 6. หลักสาเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause)
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอวัตถุที่เอาประกันภัย ถาเกิดจากสาเหตุเดียวก็งายตอการพิจารณาวา

ภัยที่ทําใหเกิดความเสียหายนั้นไดรับการคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยหรือไม

โดยขอเท็จจริงแลวความเสียหายแตละครั้งไมใชจะเกิดจากสาเหตุเดียวเสมอไป อาจมีหลาย

สาเหตตุอเนือ่งซบัซอนกนั ดงันัน้ ผูรบัประกนัภยัจงึยดึหลกัการสาเหตุใกลชิดเปนขอตัดสินวากรมธรรมนัน้

จะคุมครองความเสียหายหรือไม และคุมครองในขอบเขตใด โดยถือวาหากสาเหตุที่เอาประกันภัยเปน

สาเหตุโดยตรง (Direct Cause) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งวา สาเหตุใกลชิด (Proximate Cause) 

ที่ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นก็จะไดรับความคุมครอง

ดังนั้น “สาเหตุใกลชิด (Proximate Cause) หมายถึง สาเหตุหนึ่งสาเหตุใดซึ่งเปนความ

ตอเนื่องของเหตุการณท่ีกอใหเกิดผลแหงความเสียหาย โดยไมมีสาเหตุรุนแรงอื่นใดเขามาแทรกซอน

หรือเกี่ยวของ

ตัวอยาง ไดเกิดเพลิงไหมใกล ๆ กับรานขายเครื่องเสียง ระหวางที่เกิดชุลมุนมีคนถือโอกาส

ทาํลายกระจกขโมยสนิคา ถาเจาของรานมปีระกนัอคัคภียัไว เขาจะเรยีกรองคาทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั

โดยอางวาคนมาทํากระจกแตกเนื่องจากถือโอกาสจากไฟไหม คนกําลังชุลมุนไมได เพราะ Proximate 

Cause ของกระจกแตกคือ การทุบกระจก สวนไฟไหมเปนสาเหตุไกล (Remote Cause or Indirect 

Cause)

สินไหมทดแทน
แหลงที่มา : https://moneyhub.in.th/article/claims-car-insurance/

สรุป
ความสําคัญของการประกันภัย เปนการแสวงหาความปลอดภัยและความมั่นคงของชีวิต เปน

ความพยายามแสวงหามาตราการ วธิกีารปองกนั และแกปญหาทีจ่ะลดความเสีย่งภยัตาง ๆ การประกนัภยั

จึงเปนเครื่องมือท่ีสังคมมนุษยไดสรางขึ้น เพื่อที่จะโอนการเสี่ยงภัย ความรับผิด หรือความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผูเอาประกันภัย) โดยตัวแทนของสังคม (ผูรับประกันภัย) ตกลงที่จะ

ชดใชคาเสียหายให หากมีเหตุการณท่ีตกลงกันไวเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผูเอาประกันภัยก็ตองเสียคา

ตอบแทน ในการรับโอนความเสี่ยงภัยในรูปของเบี้ยประกันในสัดสวนที่ตํ่ากวามาก เมื่อเทียบกับ

คาเสียหายที่จะไดรับชดเชย
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User
Typewritten Text

User
Typewritten Text
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¡Ô¨¡ÃÃÁàÊ¹Íá¹Ð Ë¹‹ÇÂ·Õè 1

1. ใหนักเรียนแบงกลุมกัน กลุมละ 4-5 คน แลวใหชวยกันระดมความคิดวาในปจจุบันนี้มีภัยใด ๆ 

บางท่ีมนษุยจะตองพบกบัความเสีย่งภยันัน้ และเราไดนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาลด

ความเสีย่งไดบาง แลวออกมานาํเสนอหนาชัน้เรียนใหเพือ่น ๆ  รวมอภปิรายจดัเปนประเภทตาง ๆ

2. ใหนักเรียนแบงกลุมกันกลุมละ 4-5 คน แลวใหระบุหลักการประกันภัยที่ใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติในปจจุบันที่สําคัญที่สุดแลวนํามาเสนอหนาช้ันเรียนถึงหลักการประกันภัยที่กลุมคิดวามี

ความสาํคัญทีส่ดุ และสอดคลองกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมากทีส่ดุ ใหเพือ่น ๆ  รวมอภปิราย

และจัดลําดับ ครู อาจารย สรุป
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¤íÒÊÑè§ ใหนักศึกษาวิเคราะหเอกลักษณเฉพาะของสัญญาประกันภัยดังตอไปนี้

ãº§Ò¹ Ë¹‹ÇÂ·Õè 1

สัญญาที่ไมมีแบบ

สัญญาที่ตางตอบแทน

สัญญาเพื่อการเสี่ยงภัย

สัญญาเพื่อการใชคา
สินไหมทดแทนหรือเงิน

จํานวนหนึ่ง
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áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ Ë¹‹ÇÂ·Õè 1

 µÍ¹·Õè 1 จงเติมคําลงในชองวาใหถูกตอง

1. 1. ความเสี่ยงภัย (Risk) และ ....................................................................................... (Uncertainly) เปนสิ่งที่ทุกคนตองเผชิญ

อยูตลอดเวลา

2. ภัย (Peril) หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายแก ....................................................................................... หรือ ......................

................................................................. เชน ไฟไหม ลมพายุ คลื่นทะเล แผนดินไหว

3. สภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย (Hazard) หมายถึง สภาวะที่เกิดความเสียหาย หรือ ..................

..................................................................... ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได

4. บุคคลในวัยและอาชีพที่ตางกันยอมมี ....................................................................................... ที่ตางกัน ซึ่งจะตองวิเคราะหวา

ผูใดมี ....................................................................................... ประเภทใดเปนราย ๆ ไป

5. ภายหลังจากไดคนหาวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยวิธีตาง ๆ ที่คิดวาเปนไปไดแลวในนี้ตองศึกษา

ถึง ....................................................................................... และ ....................................................................................... ของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

และตัดสินใจเลือกวิธีการที่คิดวาดีที่สุด

6. ผูรับประกันภัย (The Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใช ....................................................................................... 

เพ่ือใชเงนิจํานวนหนึง่ให ....................................................................................... หรอืผูรบัประโยชน เมือ่เกดิวนิาศภยัหรอืเหตุ

อยางอื่น ตามที่ระบุไวในสัญญา

7. ผูรับประโยชน (Beueficiary) คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ซึ่งเปน ......................................................................

................. โดยที่ผูเอาประกันภัยตกลงใหเปน ....................................................................................... ไดรับคาสินไหมทดแทน

8. กรมธรรมประกันภัยไมใชสัญญาแตเปน ....................................................................................... แหงสัญญา

9. วัตถุประสงคของการกําหนดใหมีการรับชวงสิทธิ เพื่อใหผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนไดรับ

การชดใช ....................................................................................... ตามความเปนจริง

10. สวนไดเสียในเหตุประกันภัย หมายถึง ความสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่ผูเอาประกันภัยมีตอ .........

..............................................................................ที่เอาประกันภัยอันไดแก กรรมสิทธิ์ ....................................................................................... ประโยชน
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 µÍ¹·Õè 2 จงเลือกคําตอบโดยทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูกที่สุด

1. สัญญาประกันภัยมีลักษณะเฉพาะอยางไร

ก. ตองทําเปนหนังสือ ข. ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ

ค. ตองจดทะเบียน ง. ไมมีแบบแตตองมีหลักฐานเปนหนังสือ

2. ขอใดไมใชหลักฐานเปนหนังสือ

ก. จดหมาย ข. ใบเสร็จรับเงิน  

ค. ใบคําขอเอาประกันภัย  ง. ลายมือชื่อของผูรับประโยชน 

3. หลักฐานที่สมบูรณที่สุดมักจะใชในการฟองรองบังคับคดีไดแกขอใด

ก. จดหมาย ข. ใบเสร็จรับเงิน

ค. ใบคําขอเอาประกันภัย  ง. ลายมือชื่อของผูรับประโยชน 

4. คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย คือขอใด

ก. ผูรับประโยชน ข. ใบเสร็จรับเงิน

ค. ผูเอาประกันภัย  ง. ผูพิจารณารับประกันภัย 

5. บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชใหคือใคร

ก. ผูรับประโยชน ข. ใบเสร็จรับเงิน

ค. ผูเอาประกันภัย  ง. ผูพิจารณารับประกันภัย 

6. ขอใดไมใชคาสินไหมทดแทน

ก. ตั๋วเงิน  ข. การซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม

ค. ของที่นํามาทดแทน  ง. เบี้ยประกันภัย 

7. การทีผู่เอาประกันภัยเปดเผยขอความจรงิท่ีเปนสาระสาํคญัอนัมผีลตอการพจิารณาของผูรบัประกนั

ภัย คือขอใด

ก. การไมแถลงขอความเท็จ ข. การไมปฏิบัติตามขอรับรอง 

ค. การเปดเผยขอความจริง ง. การแถลงขอความอันเปนเท็จ 

8. สัญญาประกันภัยที่เปนโมฆียะ กฎหมายใหสิทธิผูรับประกันบอกลางไดภายในกําหนดเทาใดนับ

แตวันที่ทําสัญญา

ก. 1 เดือน ข. 1 ป

ค. 2 ป ง. 5 ป
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9. ผูรับประกันภัยไมจําตองใชคาสินไหมทดแทนในขอใด

ก. เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 

ข. เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไว

ค. เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่งเอาประกันภัยไวมิใหวินาศ

ง. เพื่อจํานวนวินาศภัยอันเปนมูลคาที่ผูเอาประกันสงเบี้ยประกันภัยไว

10. การชดใชคาสินไหมทดแทนอาจไมชดใชในรูปของขอใด

ก. การจายเปนตัวเงิน ข. การซอมแซม  

ค. การทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม ง. การคืนเบี้ยประกันภัย 

 µÍ¹·Õè 3 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณ

1. ความเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไมได มีอะไรบาง

...........................................................................................................................................

2. ความเสี่ยงภัยที่ผันแปรได คืออะไร

...........................................................................................................................................

3. ความเสี่ยงภัยที่คงที่ คืออะไร

...........................................................................................................................................

4. สภาวะที่สงเสริมใหเกิดความเสียหาย หมายถึงอะไร

...........................................................................................................................................

5. ความหมายของการประกนัภยั ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 861 บญัญตัไิวอยางไร

...........................................................................................................................................

6. ผูรับประกันภัยตามกฎหมายของไทยนั้น จะตองเปนนิติบุคคลประเภทใด

...........................................................................................................................................

7. วัตถุที่เอาประกันภัย หมายถึงอะไร

...........................................................................................................................................

8. PREMIUM หมายถึงอะไร

...........................................................................................................................................

9. หลักการประกันภัยประกอบดวยหลักอะไรบาง

...........................................................................................................................................

10. หลักการรับชวงสิทธิ หมายถึงอะไร

...........................................................................................................................................




