ใบความรู้ วิชา งานธุรกิจ
เรื่อง การประกันภัย (Insurance)
ความสาคัญและประโยชน์ ของการประกันภัย
ในการวางแผนทางการเงินควรคานึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล
การวางแผนการใช้ จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน ควรเริ่ มจาก
1. เขียนรายจ่ายที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละเดือน เรี ยงจากความจาเป็ นมากไปน้อย
2. นารายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกัน และเปรี ยบเทียบกับรายได้ของตนเอง
3. ปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้เมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ
4. ควรมีการแบ่งเงินก้อนหนึ่งไว้เพือ่ การออม โดยประเมินความสามารถในการออมของตนเองว่า
สามารถทาได้มากน้อยเพียงใด และควรมีการออมอย่างสม่าเสมอ
การประกันภัย เป็ นทางเลือกอี กทางหนึ่งที่สามารถช่ วยบรรเทาความเดือดร้ อนเมื่อเกิดความ
เสี ยหายแก่ ชีวิตและทรั พย์สินต่ าง ๆ ที่ได้ ทาประกันภัยไว้ โดยการเฉลี่ยหรื อการกระจายความเสี ยหายไป
ยังสมาชิ กที่ทาประกันภัย โดยมีบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผู้ทาหน้ าที่เก็บเบี ้ยประกันและชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนให้ แก่ ผ้ เู อาประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ความสาคัญของการประกันภัย แบ่งได้ดงั นี้
1. ความสาคัญของการประกันภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย คือ การให้ความคุม้ ครองและเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สินให้แก่ชีวติ ของตนเองและครอบครัว
2. ความสาคัญของการประกันภัยต่อสังคม คือ เป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัย และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทาให้เกิดความมัน่ ใจ หากเกิดอุบตั ิภยั และความเสียหายขึ้น
ผูป้ ระสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. ความสาคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจ เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย เป็ นแหล่ง
เงินทุนที่สาคัญแหล่งหนึ่งของประเทศในการกูย้ มื มาลงทุนทาธุรกิจหรื อขยายธุรกิจให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า สาหรับธุรกิจที่ทาการประกันภัยจะได้รับความคุม้ ครองในทรัพย์สินที่ได้ทาประกันภัยไว้
ทาให้เกิดความมัน่ คงในกิจการ

ประโยชน์ ของการประกันภัย
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้
- ให้ความคุม้ ครองต่อบุคคล ครอบครัวและทรัพย์สินของผูเ้ อาประกัน
- ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสยั ประหยัดและช่วยให้เกิดการออม
2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนี้
- ช่วยให้เกิดความมัน่ คงในการประกอบธุรกิจ
- ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เพราะผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งเสียเวลาเป็ นกังวลเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย
- ช่วยในการขยายเครดิต ลดความเสี่ยงของผูใ้ ห้กจู้ ากหนี้สูญ
- ช่วยให้เกิดเสถียรภาพในต้นทุนการผลิต
- ช่วยส่งเสริ มธุรกิจบางประเภทให้เจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัย
มาก ๆ
3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- ช่วยระดมทุนเพือ่ การพัฒนาประเทศ
- ช่วยลดภาระแก่สงั คมและรัฐบาล
การบริหารความเสี่ ยงภัย
ความเสี่ ยงภัย คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติข้ นึ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
สูญเสียหรื อความเสียหายทั้งทางด้านร่ างกายหรื อทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสี ยทางการเงิน
ลักษณะของการเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็ นความเสี่ยงภัยที่แท้จริ งและเป็ นความเสี่ยงภัยจาเพาะ
2. ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยที่คล้ายคลึงกันเป็ นจานวนมาก
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องเป็ นอุบตั ิเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระทา โดยเจตนาของผูเ้ อา
ประกันภัย
4. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็ นตัวเงินได้
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่เป็ นมหันตภัย
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผูเ้ อาประกันต้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
7. โอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคานวณหรื อประมาณได้

การหาวิธีจัดการกับความเสี่ ยงภัย โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้ เป็ น
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย (RISK AVOIDANCE)
โดยการพยายามหลีกเลี่ยงงานหรื อสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนั้น
2. การลดความเสี่ยงภัย (RISK REDUCTION) ทาได้โดย
การป้ องกันการเกิดความเสียหาย จะกระทาก่อนที่จะมีความเสียหายขึ้น เช่น การตรวจสภาพ
เครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัยอยูเ่ สมอ
การควบคุมความเสียหาย กระทาในขณะหรื อภายหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เช่นการที่
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงทาการดับเพลิงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
การแยกทรัพย์สิน เช่นการตั้งโรงงานและโกดังไว้คนละสถานที่
3. การรั บเสี่ยงภัยไว้ เอง (RISK RETENTION)
คือการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยไว้เอง เนื่องจากภัยบางอย่างอาจเล็กมาก จนไม่
จาเป็ นต้องหาวีจดั การกับความเสี่ยงภัย เช่น ความเสื่อมสภาพของวัสดุสานักงาน การเอา
ประกันภัยรถยนต์แบบมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายส่ วนแรกไม่เกิน 1,000 บาท เป็ นต้น
4. การโอนความเสี่ยงภัย (RISK TRANFER)
เป็ นวิธีการจัดการกับความเสี่ยงภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ด้วยการโอนความเสี่ยงภัย
เกี่ยวกับความเสียหายทางการเงินและความรับผิดต่าง ๆ ไปให้บุคคลอื่นรับภาระแทน ทาได้ 2 วิธี
คือ
4.1 การโอนความเสี่ยงภัยในรู ปแบบของการประกันภัย (INSURANCE TRANSFER)
4.2 การโอนความเสี่ยงภัยไปให้ บุคคลอื่นที่ไม่ ใช่ การประกันภัย (NON- INSURANCE TRANSFER)
เช่น การจ้างบริ ษทั อื่นทาความสะอาดภายนอกอาคารสูง ๆ

การประกันภัย สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. การประกันชีวติ (Life Insurance)
2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

การประกันชีวิต
เป็ นการบรรเทาหรื อชดเชยความสูญเสี ยในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทาให้เกิดการสูญเสีย
ชีวติ หรื อสูญเสียความสามารถในการหารายได้ในอนาคต ในรู ปแบบของเงินทดแทนที่จ่ายโดยบริ ษทั
ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ การออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการประกันชีวติ เป็ นผล
จากจานวนเบี้ยประกันภัยที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจานวนเท่า ๆ กันอย่าสม่าเสมอ
ชนิดของการประกันชีวิต
1. ประกันชีวิตแบบช่ วงระยะเวลา (Term) เป็ นกรมธรรม์ที่มีอายุจากัด บริ ษทั จะจ่ายเงินสินไหม
ให้ผรู ้ ับผลประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันเสียชีวติ ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบอายุ
กรมธรรม์ ตัวอย่างการเลือกประกันประเภทนี้ เช่น เพือ่ การประกันความเสี่ยงในการผ่อนบ้าน ถึงแม้วา่ ผูท้ ี่
เป็ นรายได้หลักของครอบครัวเกิดเสียชีวติ สมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็ นผูร้ ับประโยชน์ จะได้เงินประกัน
สาหรับชาระค่าผ่อนต่อโดยไม่มีภาระทางการเงิน
2. ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็ นกรมธรรม์ที่มีอายุจากัด บริ ษทั จะจ่ายเงิน
จานวนหนึ่งให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวติ แต่หากมีชีวติ ครบอายุกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจานวนหนึ่ง
ให้กบั ผูเ้ อาประกัน
3. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Wholelife) เป็ นการรับประกันชีวติ ตลอดอายุผเู ้ อาประกัน (ในทาง
การค้า 90-99 ปี )
4. ประกันชีวิตแบบบานาญ (Annuity) ล้ายกับแบบออมทรัพย์ โดยบริ ษทั ประกันชีวติ จะเก็บเบี้ย
ประกันจนถึงอายุระดับหนึ่งแล้วทยอยจ่ายคืนเงินให้กบั ผูเ้ อาประกัน
และอาจมีความคุม้ ครองอื่น ๆ เพิม่ เติมเช่น
การประกันอุบตั ิเหตุและสูญเสียอวัยวะ (Accident and dismemberment), การประกันกรณี ทุพพล
ภาพ (Total Disability) ,หรื อ การประกันสุขภาพ (Health Insurance)
การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance)
2. การประกันทางทะเลและการขนส่ ง (Marine Insurance)
3. การประกันรถยนต์ (Motor Insurance)
4. การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่คุม้ ครองทรัพย์สินจากภัยไฟ
ไหม้ ฟ้ าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มหรื อให้แสงสว่างเพือ่ การอยูอ่ าศัย และยัง
สามารถขยายความคุม้ ครองภัยอื่น ๆ ได้อีกด้วย
2. การประกันทางทะเลและการขนส่ ง (Marine Insurance) เป็ นการประกันภัยที่คุม้ ครองความ
เสียหายของตัวเรื อ และสินค้าที่อยูร่ ะหว่างการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. การประกันรถยนต์ (Motor Insurance)จะให้ความคุม้ ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ ผู ้
ขับขี่รถยนต์และผูโ้ ดยสารที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรื อ
เสียชีวติ หรื อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รบั ความเสียหายหรื อเมื่อรถคันที่เอาประกัน
สูญหาย
การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็ น
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) การประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง คุม้ ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คนั
ที่เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้หรื อรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผูข้ ยั ขี่รถจะต้องรับผิดชอบ
2) การประกันภัยประเภทสอง คุม้ ครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คนั ที่เอา
ประกันภัยเฉพาะในกรณี ที่มีสาเหตุมาจากไฟไหม้หรื อการโจรกรรม และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผูข้ บั ขี่จะต้องรับผิดชอบ
3) การประกันภัยประเภทสาม คุม้ ครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ซึ่งผูข้ บั ขี่รถจะต้องรับผิดชอบ
4) การประกันภัยประเภทสี่ คุม้ ครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเฉพาะความ
รับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยจานวนเงินคุม้ ครองจานวน 100,000 บาท
ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมายถึงการประกันภัยรถประเภทที่ กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรื อมีรถไว้เพือ่ ใช้ ต้องจัดให้มี
การประกันความเสียหายสาหรับ ผูป้ ระสบภัยโดยประกัน ภัยกับบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการประเภทการประกันภัยรถ โดยรัฐบาลมีเจตจานงเพือ่ ให้เกิด
ความคุม้ ครองแก่ชีวติ ร่ างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็ นสาคัญ

พระราชบัญญัติว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
สรุ ปเหตุผลและนโยบายในการตราพระราชบัญญัติฯ ของรัฐบาลได้ดงั นี้คอื
(1) เพือ่ คุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความเสี ยหายแก่
ชีวติ ร่ างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน จึงต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ ีข้ นึ มาบังคับ
(2) เพือ่ ให้พระราชบัญญัติน้ ีเป็ นหลักประกันว่าผูป้ ระสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายและ
ค่าเสียหาย เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็ นหลักประกันได้วา่ สถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาล อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแต่ผปู ้ ระสบภัยจากรถดังกล่าว
(3) เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่ วมในการแบ่งเบาค่าเสี ยหายของผู ้
ประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของ
ผูป้ ระสบภัยและครอบ ครัวแล้ว ยังเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย
ผู้มีหน้ าที่ต้องทาประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
1. เจ้าของรถ (ผูม้ ีกรรมสิทธิ์ในรถ)
2. ผูเ้ ช่าซื้อรถ (ผูค้ รอบครองรถในฐานะผูเ้ ช่าซื้อรถ)
3. เจ้าของรถซึ่งนารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว
การฝ่ าฝื นไม่ จัดให้ มกี ารทาประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กาหนดให้ ระวางโทษ ปรั บไม่ เกินหนึ่งหมื่นบาท

ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัย พ.ร.บ.
รถที่ตอ้ งทาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่เจ้าของมีไว้ใช้หรื อมีไว้เพือ่ ใช้ ไม่วา่ รถ
ดังกล่าวจะเดินด้วยกาลัง เครื่ องยนต์ กาลังไฟฟ้ า หรื อพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ
เครื่ อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋ น ฯลฯ
ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วย
กาลังเครื่ องยนต์ กาลังไฟฟ้ า หรื อพลังงานอื่น ให้จดั เป็ นรถที่ตอ้ งทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
รถที่รับการยกเว้ นไม่ ต้องทาประกันภัย พ.ร.บ.
1. รถสาหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระรัชทายาท และผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
2. รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่ องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกาหนด
3. รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ รถยนต์ทหาร
4. รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็ นอิสระของ
องค์กรใด ๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
ผู้มีหน้ าที่รับประกันตาม พ.ร.บ.
1. ผูป้ ระสบภัยจากรถอันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่วา่ จะเป็ นผูข้ บั ขี่ ผูโ้ ดยสารคนเดิน
เท้า หาก ได้รับความเสียหายแก่ชีวติ ร่ างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความ
คุม้ ครองตาม พ.ร.บ. นี้
2. ทายาทของผูป้ ระสบภัยข้างต้น กรณี ผปู ้ ระสบภัยเสี ยชีวติ

อัตราเบีย้ ประกันภัย พ.ร.บ.
เนื่องจากเป็ นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกาหนดให้รถทุกคันต้องทาประกันภัยความ
เสียหายสาหรับผู ้ ประสบภัย รัฐจึงกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ต่าที่สุดเพือ่ จูงใจให้
ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันภัย ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงภาคธุรกิจ
โดยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของ รถเพือ่ ให้ธุรกิจที่รับประกันภัยประเภทนี้สามารถดาเนินการ
รับประกันภัยได้ดว้ ย จึงเป็ นที่มาของหลัก No Loss No Profit คือ หลักของไม่ขาดทุนแต่ไม่ได้กาไร ซึ่งใน
การประกาศอัตราเบี้ยประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. กรมการประกัน ภัยมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ ง
อัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยที่แท้จริ งในปั จจุบนั เป็ นระยะๆ เช่น การเพิม่ และ
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยของรถบางประเภท หรื อการเพิม่ ค่าเสียหายเบื้องต้น (15,000 บาท เป็ น 35,000
บาท) และค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน (จาก 800,000 เป็ น 100,000 บาท กรณี เสี ยชีวติ ) และ ปั จจุบนั
กรมการประกันภัยมีสงั่ นายทะเบียนกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.เป็ นอัตราเบี้ยคงที่อตั ราเดียวแยก
ตาม ประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริ ษทั ไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนกาหนด
ได้
วิธีการจัดทาประกันภัย
1. ถ่ายเอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถ และบัตรประจาตัวประชาชน
2. นาเอกสารไปติดต่อบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของ
บริ ษทั ทัว่ ประเทศ แจ้งความประสงค์ของทาประกันภัยรถตามกฎหมาย
3. รับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะเป็ นใบเสร็จรับเงินด้วย
4. รับเครื่ องหมายแสดงว่ามีการประกันภัย พร้อมตรวจสอบข้อมูลบนเครื่ องหมายให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ
บริ ษทั ประกันภัย ชื่อรถ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง ระยะเวลาสิ้นสุด และนาไปติดไว้ทกี่ ระจก
รถด้านใน หรื อหากเป็ นรถ ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ตอ้ งติดไว้ในที่ๆ สามารถเห็นไปได้ชดั เจน

บทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝื นไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญิติค้มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
เจ้าของรถหรื อผูเ้ ช่าซื้อรถผูใ้ ด ไม่จดั ให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
10,000.-บาท ผูใ้ ดนารถที่ไม่ได้จดั ให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
10,000.- บาท
เจ้าของรถหรื อผูเ้ ช่าซื้อรถผูใ้ ด ไม่ติดเครื่ องหมายแสดงว่ามีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่ เกิน 1,000 บาท
ผูป้ ระสบภัยผูใ้ ดยืน่ คาขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยทุจริ ตหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ
เพือ่ ขอรับค่าเสีย หายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000.บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
บริ ษทั ประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริ ษทั ใดฝ่ าฝื นไม่
ยอมรับประกันภัยตาม กฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000.- บาท ถึง 250,000.- บาท
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผปู ้ ระสบภัยจากรถที่บริ ษทั ได้รับประกันภัยไว้ หากบริ ษทั ใดไม่จ่าย
ค่าเสียหายเบื้อง ต้นให้แก่ผปู ้ ระสบภัย (หรื อทายาท) ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
จากผูป้ ระสบภัย ต้องระวาง โทษปรับตั้งแต่ 10,000.-บาท ถึง 50,000.-บาท
ความคุ้มครองเบือ้ งต้ นตาม พ.ร.บ.
ผูป้ ระสบภัยจะได้รับความคุม้ ครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็ นค่ารักษาพยาบาลกรณี บาดเจ็บ
และเป็ นค่าปลงศพ ในกรณี เสียชีวติ โดยไม่ตอ้ งรอพิสูจน์ความผิด บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผปู ้ ระสบภัย/
ทายาทของผูป้ ระสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริ ษทั ได้รับคาร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรี ยกว่า ค่าเสี ยหาย
เบื้องต้น โดยมีจานวนเงินดังนี้
กรณี บาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็ นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามที่ จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

กรณี เสียชีวติ จะได้รับการชดใช้เป็ นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการจัดการศพ
จานวน 35,000 บาท
กรณี เสียชีวติ ภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็ นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริ งแต่
ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ จานวน 35,000 บาท รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน
50,000 บาท
ค่าเสี ยหายส่ วนเกินกว่ าค่าเสียหายเบือ้ งต้ น
เป็ นค่าเสียหายที่บริ ษทั จะชดใช้ให้ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว โดย
บริ ษทั ที่ รับประกันภัยรถที่เป็ นฝ่ ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผปู ้ ระสบภัย/ทายาทผูป้ ระสบภัย
เมื่อรวมกับค่า เสียหายเบื้องต้นที่ผปู ้ ระสบภัย/ทายาทได้รับแล้ว เป็ นดังนี้
- กรณี บาดเจ็บ เป็ นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมกับค่า
สินไหมทดแทน ไม่เกิน 50,000 บาท
- กรณี เสียชีวติ หรื อสูญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพ จานวน 100,000 บาท ไม่วา่ จะมีการ
รักษาพยาบาลหรื อไม่ ถ้ามี ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวติ ให้นามารวมด้วย และรวมแล้วเท่ากับ 100,000
บาท

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มี
หน้าที่จ่ายค่า เสียหายเบื้องต้นแก่ผปู ้ ระสบภัย หากผูป้ ระสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริ ษทั ประกันภัย
หรื อเจ้าของรถที่ไม่จดั ให้ มีประกันภัย หรื อไม่สามารถเรี ยกร้องจากที่ใดได้ เช่น รถชนแล้วหนี หรื อ
เจ้าของรถที่ไม่จดั ให้มีประกันภัยไม่จ่าย ค่าเสียหาย ฯลฯ โดยค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่สามารถจ่ายได้ คือ ค่า
รักษาพยาบาลกรณี ได้รับบาดเจ็บตามที่รักษาจริ ง ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพกรณี เสียชีวติ จานวน
35,000 บาท แต่หากผูป้ ระสบภัยได้รับบาดเจ็บและต่อ มาเสียชีวติ ในภายหลัง ผูป้ ระสบภัยที่เสียชีวติ จะ
ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่รักษาจริ งไม่เกิน 15,000 บาท และ ค่าปลงศพ จานวน 35,000 บาท ซึ่ งรวม
แล้วไม่เกินจานวน 50,000 บาท การยืน่ ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก กองทุนฯ ผูป้ ระสบภัยหรื อทายาท
ต้องยืน่ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

แผนภูมิแสดงประเภทของการประกันภัย

การประกันชีวติ
ประเภทสามัญ
การประกันชีวติ
ประเภทอุตสาหกรรม

การประกันชีวติ
การประกันชีวติ
ประเภทกลุ่ม

การประกันภัย
การประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

การประกัน
วินาศภัย
การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัย
รถยนต์

