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จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะของการประกันภัย  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 20  มาตรา 861 
ถึงมาตรา 897   โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและค าพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ



บทที่  1 บททั่วไป 



 

เนื้อหาประจ าบทที่  1 บททั่วไป 

   1.  ความหมายของการประกันภัย 

  2.  ลักษณะทั่วไปของสัญญา

ประกันภัย 

  3.  ประวัติการประกันภัย 

  4.  ประโยชน์ของการประกันภัย 
 



การประกันภัย 

 

  ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ได้ให้ความหมายของ 

การประกันภัย หมายถึง  “การท่ีบุคคลและองค์กรจ านวนมาก
มาร่วมกันแบ่งเบารับภาระความเสียหายจากผู้เคราะห์ร้าย  โดย

วิธีการเฉลี่ยภาระการเสี่ยงภัยในประเภทหรือลักษณะเดียวกันไป

คนละเล็กละน้อย  การร่วมเสี่ยงภัยในประเภทเดียวกันนี้

ก่อให้เกิดความยุติธรรมและการช่วยเหลือกันและกันในระหว่าง

สมาชิก” 





ประโยชน์ของการประกันภัย 

1. ประโยชน์ในด้านธุรกิจ  

2. ประโยชน์ในด้านตัวผู้เอาประกันภัย          

     และครอบครัว  

3. ประโยชน์ต่อสังคม  



ค าถามท้ายบทที่  1  
  

  ข้อ  1.   จงอธิบายถึงความหมายของการประกันภัย 

  ข้อ  2.   จงอธิบายลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย 

  ข้อ  3.   เหตุใดกฎหมายจึงมิได้ก าหนดแบบของสัญญาประกันภัยไว้ 

  ข้อ  4.   ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศมีความเป็นมาอย่างไร 

  ข้อ  5.   ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทยมีความเป็นมาอยา่งไร 

  ข้อ  6.   จงอธิบายถึงประโยชน์ของการประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ    

                           ของประเทศไทย 
 



บทท่ี 2  

กฎหมายประกันภัย  



 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 กฎหมายประกันภัย 
    1. ลักษณะสัญญาประกันภัย 
 2. หลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย 
 3. หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย 
 4.  กฎหมายประกันภัย เรื่องบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตาม    
                ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่ 20  
                 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั้งแต่  
                 มาตรา 861 ถึงมาตรา 868 
 



ลักษณะของสัญญาประกันภัย 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 861  

บัญญัติว่า    

        “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคล

คนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน

จ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุ

อย่างอื่นในอนาคตด่ังได้ระบุไว้ในสัญญา  และใน

การนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า  

เบี้ยประกันภัย”  



 
ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัย มาตรา 861  ดังนี ้
 1.  สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซ่ึงมีคู่สัญญาสองฝ่ายด้วยกัน 
 2.  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรอืใชเ้งินจ านวน
หนึ่งให ้
 3.  การใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจ านวนหนึ่งให้นัน้ จะกระท า
เมื่อวินาศภัยเกิดขึ้น หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในสัญญาได้
เกิดขึ้น 
 4.  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่คู่สัญญาฝ่าย
แรก 
 5.  คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยนั้นต้องมีส่วนได้เสียใน
เหตุที่เอาประกันภัยไว้ 
 



สัญญาประกันภัยมี 2 ประเภท  คือ 
 

  1)  สัญญาประกันวินาศภัย (ม.869) 
 

   2)  สัญญาประกันชีวิต (ม.889) 



ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย (ป.พ.พ. มาตรา 862) 
   1. “ผู้รับประกันภัย”   หมายความว่า  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่า
สินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
 

  2. “ผู้เอาประกันภัย”   หมายความว่า  คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่ง
เบี้ยประกันภัย 
 

  3. “ผู้รับประโยชน์”  หมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหม
ทดแทน หรือรับจ านวนเงินใช้ให้อนึ่งผู้เอาประกันภัย และผู้รับ
ประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได”้ 

 



การประกอบกิจการประกันภัย 

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535   

  -  ผู้ประกอบกิจการประกันภัยต้องเป็นบริษัทมหาชน 

จ ากัดเท่านั้น 

  -  ตัวแทนประกันภัยของบริษัทฯ ต้องผ่านการสอบและ 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน 

  -  อยู่ในการก ากับดูแลของกรมการประกันภัย  กระทรวง 

พาณิชย ์

 



หลักส่วนได้เสีย 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 863  
บัญญัติว่า    
    “อันสัญญาประกันภัยนั้น  ถ้าผู้เอาประกันมิได้
มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่า
ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 



หลักส่วนได้เสีย (ม.863 )  

            หมายถึง  การที่บุคคลใดต้องถูกกระทบ 

กระเทือนจากเหตุที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงสถานะ

ไปเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น  บุคคล

นั้นย่อมมีส่วนได้เสีย 



บุคคลที่อยู่ในฐานะถือว่ามีส่วนได้เสีย  

ที่อาจเอาประกันภัยวินาศภัยได้ 

1.    เจ้าของทรัพย์สิน 

2.    ผู้ทรงสิทธิต่าง ๆ เช่น  ผู้รับจ านอง  ผู้รับจ าน า   

  ผู้เช่าซื้อ   เจ้าหนี้   ผู้มีบุริมสิทธิยึดหน่วง 

3.       ผู้ครอบครองทรัพย์สิน  เช่น  ผู้เช่า  ผู้ยืม  

            ผู้รับฝาก ฯลฯ 

 



บุคคลที่อยู่ในฐานะถือว่ามีส่วนได้เสีย  

ที่อาจเอาประกันภัยชีวิตได ้

1.   คู่หมั้น  สามีภริยา 
       2.   บิดามารดา  กับ บุตร 
         3.   ญาติ – พี่น้อง 
           4.   นายจ้าง  -  ลูกจ้าง 
                  5.   เจ้าหนี้ – ลูกหนี้ 
                6.   หุ้นส่วนต่อหุ้นส่วน 

 



หลักสุจริตอย่างยิ่ง  
 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า  
      “ ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต 
บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละ
เว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความ
นั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
         ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัย
ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดีหรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท า
สัญญาก็ดีท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 



หลักสุจริตอย่างยิ่ง  ( ม.865 ) 

 พิจารณาเฉพาะเวลาเข้าท าสัญญาเท่านั้น 

 ผู้เอาประกันภัย ต้องรู้เหตุท่ีปกปิด หรือแถลงข้อเท็จจริง (รวมผู้ถูกเอา
ประกันชีวิตด้วย ) 

 เหตุนั้นต้องส าคัญถึงขนาด ที่จูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมท าสัญญาประกันภัย 

 การปกปิดข้อความจรงิ  เป็นผลส าเร็จต้ังแต่เมื่อตอนท าสัญญา ( 
รวมทั้งเวลาต่ออายุสัญญาประกันภัยด้วย ) 

 ระยะเวลาบอกล้างภายใน 1 เดือน  นั้นแต่วันทราบเหตุ  หรือภายใน 
5 ปี  นับแต่วันท าสัญญา (ไม่ใช่อายุความดังนั้น ขยายหรือย่นก็ได้ ) 

 

หมายเหตุ :  หลักสุจริต  มุ่งหมายในด้าน  ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 

 



โรคที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นโรคส าคัญ 

- มะเร็ง     - ความดันโลหิตสูง 

- กระเพาะอาหารอักเสบ    - ตับแข็ง 

- ตับอักเสบ   - โรคในล าคอ 

- โรคถุงลมพองเรื้อรัง   - โรคเบาหวาน 

- โรคพิษสุราเรื้อรัง  - โรค AIDS 

- โรคร้ายแรง อื่น ๆ 

 



ข้อยกเว้นหลักสุจริตอย่างยิ่ง 
    1. มาตรา 866 
          2. มาตรา 893 



หลักฐานของสัญญาประกันภัย  
                ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 867  บัญญัติว่า  

                     “  อันสัญญาประกนัภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอยา่งหนึ่งลงลายมอืชื่อฝ่ายที่
ต้องรับผิดหรือลายมอืช่ือตัวแทนของฝายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคบัคดีหาได้ไม 

               ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภัยอันมีเน้ือความต้องตามสญัญานั้นแกผู่้เอาประกนัภัยฉบบัหนึ่ง 
   กรมธรรมป์ระกนัภัย ต้องลงลายมอืช่ือของผู้รับประกนัภัย และมีรายการดั่งต่อไปนี้  

 (1)   วัตถุที่เอาประกนัภัย 
  (2)   ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 
  (3)   ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
  (4)   จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย 
  (5)   จ านวนเบี้ยประกันภัยและวธิีส่งเบี้ยประกันภัย 
  (6)   ถ้าหากสัญญาประกนัภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสดุไว้ด้วย 
  (7)   ชื่อหรือยี่หอ้ของผู้รับประกนัภัย 
   (8)   ชื่อหรือยี่หอ้ของผู้เอาประกนัภัย 
   (9)   ชื่อของผูร้ับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
              (10)   วันท าสัญญาประกนัภัย 
             (11)   สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกนัภัย 
 



แบบของสัญญาประกันภัย (มาตรา 867) 

       หลักสัญญาประกันภัย  ไม่มีแบบก าหนดตามกฎหมาย 

แต่หากต้องฟ้องร้องกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลาย 

มือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมาแสดง 

        หลักฐานที่ส าคัญของสัญญาประกันภัย คือ  

กรมธรรม์ประกันภัย  

 



สัญญาประกันภัยทางทะเล 

คือ  สัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัย  ตกลงจะใช้ค่าเสียหาย ให้แก่   

ผู้เอาประกันภัย  เพื่อเกิดมีความเสียหายทางทะเลขึ้น 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยทางทะเล 

1.  ถือหลักความสุจริตอย่างสูงสุด 
2.  หลักส่วนได้เสีย   ( ไม่จ าเป็น ต้องมีส่วนได้เสียใน ขณะท าสัญญา เพียงมีส่วน        

       ได้เสีย ขณะเกิดภัยก็พอ ) 

3.  กรมธรรม์ เป็นเอกสารที่โอนกันได้อย่างเสรี 
  -  โอนกันก่อนเกิดขึ้น 

  -  ผู้รับโอน ต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่เอาประกันขณะเกิดภัย 

  -  การโอน  มิต้องได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจาก บริษัทประกันภัย 

 



4. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

   -  ราคาสินค้า ขณะเกิดภัย 

   -  ค่าระวางเรือ 

   -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

   -  ก าไร (10%ของราคาสินค้า) 

5.  การค านวณเบี้ยประกัน 

   -  ถือตามตลาดสากลเป็นหลัก ไม่มีอัตราที่แน่นอน 



ค าถามท้ายบทที่  2 
ข้อ  1.  จงอธิบายถึงลักษณะของสัญญาประกันภัย  

ข้อ  2.  สัญญาประกันภัยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อย่างไร 

ข้อ  3.  จงอธิบายถึง  “หลักส่วนได้เสีย”  ในการประกันภัย 

ข้อ  4.  จงอธิบายถึง  “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”  ในการประกันภัย 

ข้อ  5.  กรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร และกรมธรรม์ประกันภัยต้องมี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 



ข้อ  6.     นายเอกเอาประกันชีวิตตนเองไว้ในเหตุมรณะไว้กับ
บริษัท กรุงไทย จ ากัด จ านวนเงินที่เอาประกันภัย  5,000,000 
บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี  ในสัญญาก าหนดให้นางจิตใจภริยา
ของนายเอกเป็นผู้รับประโยชน์  ปรากฏว่าในขณะท าสัญญา
ประกันชีวิตนายเอกทราบอยู่แล้วว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้าย  แต่ไม่แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ  ต่อมาอีก 2 ปี 
หลังจากท าสัญญา  นายอเนกถูกยิงตาย   

    ดังนี้ บริษัท กรุงไทย จ ากัด ต้องชดใช้เงินประกันให้นาง
จิตใจตามสัญญาประกันภัยหรือไม่   เพราะเหตุใด 
 



บทที่ 3 

ประกันวินาศภัย 



เนื้อหาประจ าบทที่  3  ประกันวินาศภัย 
   1.  ลักษณะสัญญาประกันวินาศภัย 

  2.  ประกันวินาศภัย เรื่องบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะท่ี  20  หมวดที่  2  ตั้งแต่มาตรา 869 ถึง
มาตรา 882 

   3.  ประกันภัยค้ าจุน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะท่ี  20 หมวดที่  2  ตั้งแต่มาตรา 883 ถึงมาตรา 886 

   4.  ประกันภัยการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะที่  20 หมวดที่  2  ตั้งแต่มาตรา 887 ถึงมาตรา 888 

 



ลักษณะของ “วินาศภัย” 
 

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 869  
บัญญัติว่า  

      “ อันค าว่า “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ท่านหมายรวม

เอาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึง

ประมาณเป็นเงินได้” 
 



การประกันภัยหลายราย 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 บัญญัติว่า   

           “ ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรอืกวา่นั้นพร้อมกันเพื่อความ

วินาศภัยอันเดียวกัน และจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วม

จ านวนที่วินาศจริงไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน

เพียงเสมอจ านวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจ านวน

วินาศจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
           อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ท าพรอ้ม

กัน 
       ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรอืกวา่นั้นสืบเนื่องเป็นล าดับกัน 

ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะตอ้งรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าและจ านวน

เงินซ่ึงผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจ านวนวินาศภัยไซร้ ผู้รับประกันภัย

คนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่น้ันต่อ ๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ ” 
 



การประกันภัยหลายราย (ม. 870) 

 
 มีผู้รับปะกันภัยหลายราย 

 มีการประกันภัยในทรัพย์เดียวกัน 

 เป็นการประกันภัยประเภทเดียวกัน 

 ผู้เอาประกันคนเดียวกัน 

 เวลาเกิดภัย  สัญญาประกันภัยต้องสามารถบังคับไว้ 

 ถ้าท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน (วันเดียวกัน)  ผู้รับประกัน   

     ต้องร่วมกันเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 ถ้าท าสัญญาประกันภัยไม่พร้อมกัน (ต่างวันกัน)ผู้รับประกันภัย

ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามล าดบัก่อนหลังที่รับ

ประกันภัย 

 



การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย 
 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 บัญญัติว่า  

        “ถ้าวัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้น้ัน เปลี่ยนมือไปจากผู้เอา
ประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดี ท่าน

ว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตามไปด้วย 

             ถ้าในสัญญามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เอา

ประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกล่าวการโอนไปยัง

ผู้รับประกันภัยไซร้ ท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้น

ย่อมโอนตามไปด้วย อนึ่งถ้าในการโอนเช่นนี้ช่องแห่งภัย

เปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนักไซร้ท่านวาสัญญาประกันภัยน้ัน

กลายเป็นโมฆะ” 
 



การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย (ม. 875) 

1.    ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในวัตถุที่ประกันภัย 

2.    ต้องโอนก่อนเกิดวินาศภัย 

3.    ถ้าเป็นการโอนโดยพินัยกรรมหรือบทบัญญัติของกฎหมายไม่ต้องบอกกล่าวการ    

     โอนให้ผู้รับประกันภัยทราบ 

4.    ถ้าเป็นการโอนโดยสัญญา  ต้อบอกกล่าวให้ผู้รับประกันทราบ 

5.    ผู้เอาประกันต้องเป็นคู่สัญญาโอน  และต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ในขณะโอนด้วย 

6.    จะบอกกล่าวการโอนวิธีใดก็ได้  และจะบอกกล่าวก่อนหรือหลังเกิดภัยก็ได้ 

       ยกเว้น   ถ้ากรมธรรม์มีเงื่อนไขให้บอกกล่าวเป็นหนังสือก็ต้องบอกกล่าวเป็น    

       หนังสือ 

7.     ถ้าโอนวัตถุที่ประกันภัยแล้ว  ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนัก        
       สัญญาประกันภัยเป็นโมฆะ  

 



ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด 
 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 877  บัญญัติว่า  

   “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดั่งจะกล่าวต่อไปนี้  คือ 

   (1) เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 

  (2)  เพื่อความบุบสลายมันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้
เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัย 

  (3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่ง
เอาประกันภัยไว้นั้นมใิห้วินาศ 

  อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานท่ีและในเวลาซึ่งเหตุ

วินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจ านวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไวน้ั้น ท่านให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นวา่นั้น 
   ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกวา่จ านวนเงินซึ่งเอา

ประกันภัยไว้” 
 



กรณีประกันวินาศภัย  มาตรา 877 

กรณีประกันชีวิต  มาตรา 889 (จ่ายเต็ม
จ านวนตามสัญญา) 

 

 

หลักค่าสินไหมทดแทน 

ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริง 



ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย 
 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879  บัญญัติว่า  

     “ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัย
หรือเหตุอันซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะ

ความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

     ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็น

ผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่

เอาประกันภัย  เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ” 
 



ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย (ม. 879) 

1. เพราะความทุจริต หรือ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้

เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย 

  1.1    ต้องเกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย หรือ ของ

ผู้รับประโยชน์ เท่านั้น 

  1.2    ม. 879 ว1. เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน  ไม่สามรถตกลงยกเว้นความรับผิดได้ 

  1.3    ถ้าผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์เป็นนิติบุคคลให้

พิจารณาจากการกระท าของผู้แทนนิติบุคคล 

2.  เพราะความไม่สมประกอบในเน้ือแห่งวัตถทุี่เอาประกันภัย 

  2.1    เป็นผลโดยตรงจากความไม่สมประกอบในเน้ือวัตถุ 

  2.2    ตกลงยกเว้นให้ผู้รับประกันภัยรับผิดได้ 

 



การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย 
 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติว่า   

    “ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึน้เพราะการกระท าของมาตรานี้เป็น

เรื่องสิทธิของผู้รับประกันภัยในทันทีจะเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก ผู้ท า

ความเสียหาย โดยวิธีอาศัยสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

บังคับเอากับบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

      ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้  

ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอา

ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหม

ทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจ านวนวินาศนั้น” 

 



หลักการรับช่วงสิทธิ (ม.880) 

 ผู้รับประกันภัย จะเข้ารับช่วงสิทธิได้ต่อเมื่อได้ชดใช่ค่าสนิไหม

ทดแทนแล้ว 

 ผู้รับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเพียงบางส่วน  ผู้เอา

ประกันภัย  ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาส่วนที่ขาดจากบุคคลภายนอกได้อีก 

 บุคคลภายนอก  ต้องเป็นผู้รับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

 ผู้รับประกันภัย  มีสิทธิคิดดอกเบี้ย ส าหรับจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่

จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย  จากผู้ท าละเมิด  นับแต่วันที่ได้จ่ายเงิน

จ านวนนั้นไป 

 



อายุความ 

 กรณีประกันวินาศภัย มาตรา 882 

 กรณีประกันชีวิต มาตรา 193/30  

    (อายุความทั่วไป) 

 



ค าถามท้ายบทที่  3 
 

ข้อ  1.    จงอธิบายถึง  “วินาศภัย”  ที่น ามาประกันภัยได้ต้องมีลักษณะอย่างไร 

ข้อ  2.    การประกันวินาศภัยหลายรายตามมาตรา 870 มีลักษณะอย่างไร 

ข้อ  3.    จงอธิบายถึง  “หลักรับช่วงสิทธ”ิ  ตามาตรา 880  มีลักษณะอย่างไร 

ข้อ  4.    ประกันวินาศภัยจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายกรณีใดบา้ง 

ข้อ  5.    ประกันภัยค้ าจุนมีลักษณะอย่างไร 



    ข้อ  6.    นายเอกน าบ้านของตนไปประกันอัคคีภัยกับ
บริษัท 333 ประกันภัย จ ากัด และบริษัท 999 ประกันภัย 
จ ากัด ในวันเดียวกัน ในวงเงินบริษัทละ 10 ล้านบาท   
ต่อมาอีก 2 วันได้น าบ้านหลังเดียวกันไปประกันอัคคีภัย
กับบริษัท ABC ประกันภัย จ ากัด  ในวงเงิน 15 ล้านบาท  
ภายหลังบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนคิดเป็น
เงิน 26  ล้านบาท            

            ดังนี้  นายเอกจะได้รับ เงินประกันจากบริษัท
ประกันภัยรายใดบ้าง  และรายละเท่าไร 
 



    ข้อ  7.     นายสยาม  มีรถอยู่ 2 คัน ได้น ารถยนต์ทั้ง 2 คันไปท าประกัน
โจรภัยกับบริษัทประกันภัย AA จ ากัด จ านวนเงินประกันคันละ 400,000 
บาท  สัญญามีก าหนด 3 ปี  โดยระบุให้ตนเองเป็นผู้รับประโยชน์  ต่อมา
อีก 1 ปี  นายสยามได้ขายรถยนต์คันหนึ่งให้กับนายเสนอ  และนายเสนอ
ได้น ารถยนต์ที่ซื้อมานี้ไปดัดแปลงเป็นรถแข่ง  เพื่อแข่งขันกับเพื่อน ๆ 
ต่อมาอีก  2  ปี  นายสยามถึงแก่ความตายด้วยโรคมะเร็ง  นายเสนาะซึ่ง
เป็นบุตรชายจึงได้รับมรดกรถยนต์ท่ีเอาประกันภัยไว้อีกคันหนึ่ง  โดย
ภายหลังนายเสนาะได้ให้นายสนั่นเช่าไปเป็นรถแท็กซี่รับส่งคนโดยสาร 
ภายในก าหนดอายุสัญญาประกันภัย  รถยนต์ทั้ง 2 คัน ถูกขโมยไป  ดังนี้  
บริษัทประกันภัย AA จ ากัด  ต้องรับผิดชดใช้เงินประกันให้กับใคร  
หรือไม่  อย่างไร 
 



บทที่ 4 

ประกันชีวิต 



เนื้อหาประจ าบทที่  4  ประกันชีวิต 

   1.  ลักษณะสัญญาประกันชีวิต 

  2.  กฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่  20 หมวดที่  3  เรื่องประกันชีวิต 
ตั้งแต่มาตรา  889  ถึงมาตรา  897 

  3.  ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาประกันวินาศภัย
กับสัญญาประกันชีวิต 

 



ลักษณะสัญญาประกันชีวิต 
 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  889  บัญญัติว่า  
  
         “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น   การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพ  หรือมรณะของบุคคลคน
หนึ่ง” 
 

  



ประเภทของสัญญาประกันชีวิต 
       แบ่งได้เป็น  2  ประเภท คือ  
 

       1. สัญญาประกันชีวิตที่การใช้เงินอาศัยความทรงชีพ 
 

       2. สัญญาประกันชีวิตที่การใช้เงินอาศัยเหตุมรณะ 
 



การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติว่า      
            “ แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี 
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิ์ที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่
บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
ผู้รับประโยชน์แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็น หนังสือไป
ยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น 

 ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว 
ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้บังคับ ” 

 



การแถลงอายุของผู้เอาประกันภยัคลาดเคลือ่น 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  893  บัญญัติว่า  
         “  การใช้เงินอันอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคล  
ผู้ได้แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เป็น  
เหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไข้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวน
เงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลงตามส่วน    
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่
ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติของเขาแล้ว ท่านว่า
สัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 

 



ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติว่า      
         “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบคุคลหนึ่งคนใด
ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น 
เว้นแต ่
  (1)  บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปี
หนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ  
  (2)  บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
  ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัย จ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น” 

 



กรณีมรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิด 
ของบุคคลภายนอก 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  896  บัญญัติว่า    
         “  ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก   
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่     แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ
ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนัน้หาสูญสิ้น
ไปด้วยไม่  แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงให้ตามสัญญาประกันชีวิต
นั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย ” 



ค าถามท้ายบทที่  4 
ข้อ  1.    จงอธิบายถึงลักษณะของสัญญาประกันชีวิต 

ข้อ  2.    จงอธิบายถึงข้อยกเว้นความรับผิดของ 

ผู้รับประกันชีวิต 

ข้อ  3.    จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างสัญญาประกันวินาศภัย
กับสัญญาประกันชีวิต 
 



ข้อ  4.    นายอังคารท าสัญญาประกันชีวิตแบบมรณะกับบริษัท
ประกันชีวิต 999 จ ากัด ในวงเงิน 5 ล้านบาท โดยให้นางพุธ
เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว ซึ่งนางพุธ
ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้แล้วและได้โทรศัพท์แจ้งให้
บริษัทประกันชีวิตทราบว่าตนเองประสงค์รับประโยชน์จาก
สัญญาประกันชีวิตของนายอังคาร   หลังจากนั้นอีก 3 เดือน 
นายอังคารอยากจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์จากนางพุธเป็นนาย
เสาร์บุตรชาย    ดังนี้   นายอังคารสามารถเปลี่ยนผู้รับ
ประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตของตนได้หรือไม่  อย่างไร 

 



ข้อ  5.    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 นายแก้วได้ท าสัญญา
ประกันชีวิตประเภทมรณะกับบริษัทไทยประกันภัย จ ากัด 
ในวงเงิน 1 ล้านบาท โดยมีนายไก่บุตรของนายแก้วเป็นผู้รับ
ประโยชน์  ต่อมาหลังท าสัญญาไปแล้ว  11  เดือนกว่า  นาย
แก้วได้ใช้ปืนยิงตัวตายโดยเจตนา แต่ไม่ตายในทันที  นายไก่
จึงได้พาส่งโรงพยาบาล   และนายแก้วถึงแก่ความตายใน
วันที่  20  มีนาคม 2552  ดังนี้  บริษัทไทยประกันภัย จ ากัด  
จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินประกันตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่
นายไก่ได้หรือไม่ อย่างไร 
 



 

 

 

ขอให้ทุกท่าน....โชคด ี


