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TITLE XIX.

INSURANCE AGAINST LOSS.

ลักษณ ๒๐ ประกันภัย

หมวด ๑ บทเบ็ตเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย

หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Ob.925 ๘๖๑ ๘๖๑
A contract of insurance is a contract whereby a 

person agrees to make compensation for a 

contingent loss and another person agrees to pay 

therefor a sum of money called premium.

อนัว่าสัญญาประกันภัยน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหน่ึง
ตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน ฤๅใชูเงินจำานวนหน่ึงใหูใน
กรณีวนิาศภัยหากมีข้ึน ฤๅในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังไดู
ระบุไวูในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่ง
เงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย

อนัว่าสัญญาประกันภัยน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลหน่ึง
ตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน หรือใชูเงินจำานวนหน่ึงใหูใน
กรณีวนิาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดัง่
ไดูระบุไวูในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะ
ส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย

Ob.926 ๘๖๒ ๘๖๒
The party who agrees to make compensation is 

called the underwriter.

The party who agrees to pay the premium is 

called the insurer.

The person who is to receive compensation is 

called the insured.

ตามขูอความในลักษณะน้ี
คำาว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา

ฝ่ายซึ่งตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน ฤๅใชูเงินจำานวนหน่ึง
ใหู

คำาว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา
ฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย

คำาว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะ
พึงไดูรับค่าสินไหมทดแทน ฤๅรับจำานวนเงินใชูใหู

อน่ึงผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์น้ัน จะเปน 
บุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ไดู

ตามขูอความในลักษณะน้ี
คำาว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา

ฝ่ายซึ่งตกลงจะใชูค่าสนิไหมทดแทน หรือใชูเงินจำานวน
หน่ึงใหู

คำาว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า ค่้สัญญา
ฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย

คำาว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะ
พึงไดูรับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจำานวนเงินใชูใหู

อน่ึงผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์น้ัน จะเป็น
บุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ไดู

- ๘๖๓ ๘๖๓
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูมีส่วน

ไดูเสียในเหตุทีป่ระกันภัยไวูน้ันไซรู ท่านว่าย่อมไม่ผ้กพัน
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูมีส่วน

ไดูเสียในเหตุทีป่ระกันภัยไวูน้ันไซรู ท่านว่าย่อมไม่ผ้กพัน
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ค่ส้ัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด ค่ส้ัญญาแต่อย่างหน่ึงอย่างใด

Ob.947 ๘๖๔ ๘๖๔
When the parties to a contract of insurance on 

life, in fixing the amount of the premium, took 

into consideration a particular risk, and such risk 

ceases to exist, the insurer is entitled to have the 

premium reduced proportionately.

เมื่อค่้สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉภาะข้ึนเป
นขูอพิจารณาในการวางกำาหนดจำานวนเบี้ยประกันภัย 
และภัยเช่นน้ันสิ้นไปหามีไม่แลูว ท่านว่าภายหนาูแต่น้ันไป
ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูลดเบี้ยประกันภัยลงตามส่วน

เมื่อค่้สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยฉะเพาะข้ึนเป็น
ขูอพิจารณาในการวางกำาหนดจำานวนเบี้ยประกันภัย และ
ภัยเช่นน้ันสิ้นไปหามีไม่แลูว ท่านวา่ภายหนูาแต่น้ันไป ผู้
เอาประกันภัยชอบที่จะไดูลดเบี้ยประกันภัยลงตามส่วน

Ob.944(I) ๘๖๕ ๘๖๕
If at the time of making the contract of 

insurance on life the person upon whose life or 

death the payment of the sum payable depends 

knowingly omits to disclose facts which would 

have induced the underwriter to raise the 

premium or to refuse to enter into the contract, or

knowingly makes false statements in regard to 

such facts, the contract is voidable.

ถูาในเวลาทำาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี ฤๅ
ในกรณีประกันชีวิต บุคคลอนัการใชูเงินยอ่มอาศัยความ
ทรงชีพฤๅมรณะของเขาน้ันก็ดี รู้อย่้แลูวละเวูนเสียไม่เปิด
เผยขูอความจริงซึ่งอาจจะไดูจ้งใจผู้รับประกันภัยใหูเรียก
เบี้ยประกันภัยส้งข้ึนอีกฤๅใหูบอกปัดไม่ยอมทำาสัญญา ฤๅ
ว่ารู้อย่้แลูวแถลงขูอความเช่นว่าน้ันเปนความเท็จไซรู 
ทา่นว่าสัญญาน้ันเปนโมฆียะ

ถูาในเวลาทำาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี 
หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอนัการใชูเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันก็ดี รู้อย่้แลูวละเวูนเสีย
ไม่เปิดเผยขูอความจริงซึ่งอาจจะไดูจ้งใจผู้รับประกันภัย
ใหูเรียกเบี้ยประกันภัยส้งข้ึนอีกหรือใหูบอกปัดไม่ยอมทำา
สัญญา หรือว่ารู้อย่้แลูวแถลงขูอความน้ันเป็นความเท็จ
ไซรู ท่านว่าสัญญาน้ันเป็นโมฆียะ

ถูามิไดูใชูสิทธิบอกลูางภายในกำาหนดเดือนหน่ึงนับแต่
วนัที่ผู้ร ับประกันภัยทราบม้ลอันจะบอกลูางไดูก็ดี หรือ
มิไดูใชูสิทธิน้ันภายในกำาหนดหาูปีนับแต่วันทำาสัญญาก็ดี 
ทา่นว่าสทิธิน้ันเป็นอนัระงับสิ้นไป

Ob.945 ๘๖๖ ๘๖๖
If the underwriter knew of the facts mentioned 

in Section 944 or knew the statements to be false,

or would have known of them or of their falsity if

he had exercised such care as may be expected 

from a person of ordinary prudence, the contract 

ถูาผู้รับประกันภัยไดูรู้ขูอความจริงดังกล่าวในมาตรา 
๘๖๕ น้ันก็ดี ฤๅรู้ว่าขูอแถลงความเปนความเท็จก็ดี ฤๅควร
จะไดูรู้เช่นน้ัน หากใชูความรมัดรวังดังจะพึงคาดหมายไดู
แต่วิญญ้ชนก็ดี ท่านใหูฟังว่าสัญญาน้ันเปนอนัสมบ้รณ์

ถูาผู้รับประกันภัยไดูรู้ขูอความจริงดัง่กล่าวในมาตรา 
๘๖๕ น้ันก็ดี หรือรู้วา่ขูอแถลงความเป็นความเท็จก็ดี 
หรือควรจะไดรูู้เช่นน้ันหากใชูความระมัดระวังดัง่จะพึงคาด
หมายไดูแต่วิญญ้ชนก็ดี ท่านใหูฟังว่าสัญญาน้ันเป็นอัน
สมบ้รณ์
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shall be valid.

- ๘๖๗ ๘๖๗
อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูามิไดูทำาเปนหนังสือ ท่า

นว่าเปนโมฆะ
กรมธรรมป์ระกันภัย ท่านใหูทำาอยา่งนูอยเปนสองฉะ

บับ และตูองส่งมอบแก่ผู้เอาประกันภัยฉะบับหน่ึง
กรมธรรมป์ระกันภัย ตูองลงลายมือชื่อของผู้รับประกัน

ภัย และมรีายการดังต่อไปน้ี
(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย
(๒) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
(๓) จำานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
(๔) จำานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
(๕) วันเวลาเริ่มตูน และวันเวลาถึงที่สุดแห่งการประกัน

ภัย
(๖) ชื่อฤๅญี่หูอของผู้รับประกันภัย
(๗) ชื่อฤๅญี่หูอของผู้เอาประกันภัย
(๘) ถูามีตัวผู้รับประโยชน ์ชื่อของผู้รับประโยชน์
(๙) วันทำาหนังสือสัญญาประกันภัย

(๑๐) สถานทีแ่ละวันที่ไดูออกกรมธรรม์ประกันภัย

อนัสัญญาประกันภัยน้ัน ถูามิไดูมีหลักฐานเป็นหนังสือ
อยา่งใดอย่างหน่ึงลงลายมือชื่อฝ่ายที่ตูองรับผิดหรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายน้ันเป็นสำาคัญ ท่านว่าจะฟูอง
รูองใหูบังคับคดีหาไดูไม่

ใหูส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอนัมีเน้ือความตอูงตาม
สัญญาน้ันแก่ผู้เอาประกันภัยฉะบับหน่ึง

กรมธรรมป์ระกันภัย ตูองลงลายมือชื่อของผู้รับประกัน
ภัย และมรีายการดัง่ต่อไปน้ี

(๑) วัตถุที่เอาประกันภัย
(๒) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
(๓) ราคาแห่งม้ลประกันภัย ถูาหากไดูกำาหนดกันไวู
(๔) จำานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
(๕) จำานวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
(๖) ถูาหากสัญญาประกันภัยมีกำาหนดเวลา ตูองลงเวลา

เริ่มตูนและเวลาสิ้นสุดไวูดูวย
(๗) ชื่อหรือยีหู่อของผู้รับประกันภัย
(๘) ชื่อหรือยีหู่อของผู้เอาประกันภัย
(๙) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถูาจะพึงมี

(๑๐) วนัทำาสัญญาประกันภัย
(๑๑) สถานที่และวันที่ไดูทำากรมธรรม์ประกันภัย

- ๘๖๘ ๘๖๘
อนัสัญญาประกันภัยทะเล ท่านใหูบังคับตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล
อนัสัญญาประกันภัยทะเล ท่านใหูบังคับตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล
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หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

- ๘๖๙ ๘๖๙
อนัคำาว่า "วินาศภยั" ในหมวดน้ี ท่านหมายรวมเอา

ความเสียหายอย่างใด ๆ บันดาซึ่งจะพึงประมาณเปนเงิน
ไดู

อนัคำาว่า "วินาศภยั" ในหมวดน้ี ท่านหมายรวมเอา
ความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงิน
ไดู

Ob.928 ๘๗๐ ๘๗๐
If two or more contracts of insurance are made 

simultaneously for the same loss and the total 

amount of the sums insured exceeds the actual 

amount of the loss, the insured is entitled to 

receive compensation up to such amount only.

Each underwriter must pay a part of the actual 

loss in proportion to the sum insured by him.

Contracts of insurance are deemed to have been

made simu[l]taneously if their dates are the same.

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเปนสองรายฤๅกว่าน้ันพรูอม
กันเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน และจำานวนเงินซึ่งเอา
ประกันภัยรวมกนัทั้งหมดน้ันท่วมจำานวนที่วนิาศจริงไซรู 
ทา่นว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะไดูรับค่าสนิไหมทดแทน
เพียงเสมอจำานวนวนิาศจริงเท่าน้ัน

ผู้รับประกันภัยแต่ละคนตูองใชูเงินจำานวนวินาศจริง 
แบ่งตามส่วนมากนูอยที่ตนไดูรับประกันภัยไวู

อนัสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถูาลงวันเดียวกัน ท่าน
ใหูถือว่าไดูทำาพรูอมกัน

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ัน
พรูอมกันเพื่อความวนิาศภัยอนัเดียวกัน และจำานวนเงิน
ซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดน้ันท่วมจำานวนที่วนิาศ
จริงไซรู ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะไดูรับค่าสินไหม
ทดแทนเพียงเสมอจำานวนวนิาศจริงเท่าน้ัน ผู้รับประกัน
ภัยแตล่ะคนตูองใชูเงินจำานวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมาก
นูอยที่ตนไดูรับประกันภัยไวู

อนัสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถูาลงวันเดียวกัน ท่าน
ใหูถือว่าไดูทำาพรูอมกัน

ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ันสืบ
เน่ืองเป็นลำาดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะตูอง
รับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถูาและจำานวนเงินซึ่งผู้รับ
ประกันภัยคนแรกไดูใชูน้ันยังไม่คูุมจำานวนวนิาศภัยไซรู 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ตูองรับผิดในส่วนที่ยังขาดอย่้
น้ันต่อ ๆ กันไปจนกว่าจะคูุมวนิาศ

Ob.929 ๘๗๑ ๘๗๑
If two or more contracts of insurance are made ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองราย ฤๅกว่าน้ันสืบ ถูาไดูทำาสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่าน้ัน
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successively, the first underwriter is first liable 

for the loss. If the amount paid by him is not 

sufficient to cover the loss, the next underwriter 

is liable for the difference and so on, till the loss 

is covered.

เน่ืองเปนลำาดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะตูอง
รับใชูความวินาศภัยก่อน ถูาและจำานวนเงินซึ่งผู้รับ
ประกันภัยคนแรกไดูใชูน้ันยังไม่คูุมจำานวนวนิาศภัยไซรู 
ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ตูองรับใชูส่วนที่ยังขาดอย่้น้ันต่อ
ๆ กันไปจนกว่าจะคูุมวินาศ

พรูอมกันก็ดี หรือสืบเน่ืองเป็นลำาดับกันก็ดี ท่านว่าการที่
ยอมสละสิทธิอันมีต่อผู้รับประกันภัยรายหน่ึงน้ัน ไม่กะทบ
กะทัง่ถึงสิทธิและหนูาที่ของผู้รับประกันภัยรายอื่น ๆ

- ๘๗๒ ๘๗๒
ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียแต่ก่อนที่จะเริ่ม

เขูาส่้บ่วงแห่งภัยก็ไดู แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะไดูรับ
เบี้ยประกันภัยกึ่งจำานวน

ก่อนเริ่มเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ไดู แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะไดูเบี้ยประกันภัยกึ่ง
จำานวน

- ๘๗๓ ๘๗๓
ถูาในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยน้ัน ม้ลประกันภัยไดู

ลดนูอยถอยลงไปหนักไซรู ท่านวา่ผู้เอาประกันภัยชอบที่
จะไดูลดจำานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไวู และลดจำานวนเงิน
เบี้ยประกันภัย

การลดจำานวนเบี้ยประกันภัยน้ัน ใหูเปนผลต่อใน
อนาคต

ถูาในระวางอายุสัญญาประกันภัยน้ัน ม้ลประกันภัยไดู
ลดนูอยถอยลงไปหนักไซรู ท่านวา่ผู้เอาประกันภัยชอบที่
จะไดูลดจำานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไวู และลดจำานวนเงิน
เบี้ยประกันภัย

การลดจำานวนเบี้ยประกันภัยน้ัน ใหูเป็นผลต่อใน
อนาคต

- ๘๗๔ ๘๗๔
ผู้รับประกันภัย หาอาจจะเรียกลดจำานวนค่าสินไหม

ทดแทนอนัตนจะตูองใชูน้ันไดูไม่ เวูนแต่จะพิส้จน์ไดูว่าม้ล
ประกันภัยตามที่ค่ส้ัญญาไดูตกลงกันไวูน้ันเปนจำานวนส้ง
เกินไปหนัก และคืนจำานวนเบี้ยประกันกับทั้งดอกเบี้ยใหู
บูางบางส่วน

ถูาค่้สัญญาไดูกำาหนดราคาแห่งม้ลประกันภัยไวู ผู้รับ
ประกันภัยชอบที่จะไดูลดจำานวนค่าสนิไหมทดแทน ก็แต่
เมื่อพิส้จน์ไดูว่าราคาแห่งมล้ประกันภัยตามที่ไดูตกลงกัน
ไวูน้ันเป็นจำานวนส้งเกินไปหนัก และคืนจำานวนเบี้ย
ประกันภัยใหตูามส่วนกับทั้งดอกเบี้ยดูวย

Ob.930 ๘๗๕ ๘๗๕
If a person who has insured his own property ถูาผู้เอาประกันภัยไดูส่งเบี้ยประกันภัยเพื่อการประกัน ถูาวัตถุอนัไดูเอาประกันภัยไวูน้ัน เปลี่ยนมือไปจากผู้
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transfers the ownership of such property to 

another person, the contract of insurance is 

extinguished.

The foregoing provision does not apply and the

contract of insurance is transferred with the 

property in the following cases :

1) When the property is transferred by way of 

inheritance.

2) When the underwriter, having received 

notice of the transfer, agrees to it.

ภัยในวัตถุอันใดแลูวโอนวัตถุน้ันไปไซรู ท่านว่าสิทธิที่จะ
รับค่าสนิไหมทดแทนก็ย่อมโอนตามไปดูวย

ถูาในการโอนเช่นน้ีช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไป ฤๅเพิ่ม
ข้ึนหนักไซรู ทา่นว่าสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ

เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติกฎหมาย
ก็ด ีท่านว่าสิทธิอันมีอย่้ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตาม
ไปดูวย

ถูาในสัญญามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เอา
ประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกล่าวการโอน
ไปยังผู้รับประกันภัยไซรู ท่านว่าสิทธิอันมีอย่้ในสัญญา
ประกันภัยน้ันย่อมโอนตามไปดูวย อน่ึงถูาในการโอนเช่นน้ี
ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรู ทา่นว่า
สัญญาประกันภัยน้ันกลายเป็นโมฆะ

- ๘๗๖ ๘๗๖
ถูาผู้รับประกันภัยตูองคำาพิพากษาใหูเปนคนลูมละลาย

ผู้เอาประกันภัยจะเรียกใหูส่งหลักทรัพย์เปนประกันภัยใหู
แก่ตนตามสมควรก็ไดู ถูาและไม่ส่ง ผู้เอาประกันภัยจะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาผู้เอาประกันภัยตอูงคำาพิพากษาใหูเปนคนลูมละลาย
ทา่นใหูใชูวิธีเดียวกันน้ีบังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระน้ันก็
ดี ถูาเบี้ยประกันภัยไดูส่งแลูวเปนเหตุใหูการประกันภัย
มีอายุไปชัว่ระยะเวลามากนูอยเท่าใดไซรู ท่านหูามมิใหู
ผู้รับประกันภัยเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาน้ันสุดลง

ถูาผู้รับประกันภัยตูองคำาพิพากษาใหูเป็นคนลูมละลาย
ผู้เอาประกันภัยจะเรียกใหูหาประกันอนัสมควรใหูแก่ตน
ก็ไดู หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ไดู

ถูาผู้เอาประกันภัยตอูงคำาพิพากษาใหูเป็นคนลูมละลาย
ทา่นใหูใชูวิธีเดียวกันน้ีบังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระน้ันก็
ดี ถูาเบี้ยประกันภัยไดูส่งแลูวเต็มจำานวนเพื่ออายุประกัน
ภัยเป็นระยะเวลามากนูอยเท่าใดไซรู ท่านหูามมิใหูผู้รับ
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาน้ันสุดลง

Ob.931 ๘๗๗ ๘๗๗
The underwriter is bound to pay compensation 

for the actual amount of the loss.

The actual amount of the loss shall be valued at

the place where, and at the time when, the loss 

occurred. The sum insured is presumed to be a 

ผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าว
ต่อไปน้ี คือ
(๑) เพื่อจำานวนวนิาศภัยอันแทูจริง
(๒) เพื่อความบุบสลายอนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซึ่งไดูเอา

ผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูค่าสินไหมทดแทนดัง่จะกล่าว
ต่อไปน้ี คือ
(๑) เพื่อจำานวนวนิาศภัยอันแทูจริง
(๒) เพื่อความบุบสลายอนัเกิดแก่ทรัพย์สนิซึ่งไดูเอา
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correct basis for such valuation.

The compensation cannot exceed the sum 

insured.

 Ob.932

The actual amount of the loss includes:

1) The damage caused to the insured property 

by reasonable measures used for preventing the 

loss.

2) All reasonable expenses incurred for 

preserving the insured property from the loss.

ประกันภัยไวูเพราะไดูจัดการตามสมควรเพื่อปูองปัด
ความวนิาศภัย

(๓) เพื่อบรรดาค่าใชูจ่ายอันสมควรซึ่งไดูเสียไปเพื่อรักษา
ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไวูน้ันมิใหูวนิาศ

อนัจำานวนวนิาศจริงน้ัน ท่านใหูตีราคา ณ สถานที่และ
ในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึน อน่ึงจำานวนเงินซึ่งไดู
เอาประกันภัยไวูน้ัน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเป็นหลัก
ประมาณอันถ้กตูองในการตีราคาเช่นวา่น้ัน

ทา่นหาูมมิใหูคิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำานวน
เงินซึ่งเอาประกันภัยไวู

ประกันภัยไวูเพราะไดูจัดการตามสมควรเพื่อปูองปัด
ความวนิาศภัย

(๓) เพื่อบรรดาค่าใชูจ่ายอันสมควรซึ่งไดูเสียไปเพื่อรักษา
ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไวูน้ันมิใหูวนิาศ

อนัจำานวนวนิาศจริงน้ัน ท่านใหูตีราคา ณ สถานที่และ
ในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึน อน่ึงจำานวนเงินซึ่งไดู
เอาประกันภัยไวูน้ัน ท่านใหูสันนิษฐานไวูก่อนว่าเป็นหลัก
ประมาณอันถ้กตูองในการตีราคาเช่นวา่น้ัน

ทา่นหาูมมิใหูคิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำานวน
เงินซึ่งเอาประกันภัยไวู

Ob.934 ๘๗๘ ๘๗๘
The expenses of valuation of the loss must be 

borne by the underwriter.

คา่ใชูจ่ายในการตรีาคาวนิาศภัยน้ัน ท่านว่าผู้รับประกัน
ภัยตูองเป็นผู้ออกใชู

คา่ใชูจ่ายในการตรีาคาวนิาศภัยน้ัน ท่านว่าผู้รับประกัน
ภัยตูองเป็นผู้ออกใชู

Ob.936 ๘๗๙ ๘๗๙
The underwriter is liable even if the loss is 

caused by the fault of the insured, unless the 

insured failed to comply with a particular clause 

of the contract.

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยฤๅ
เหตุอื่นซึ่งไดูระบุไวูในสัญญาน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะความ
ทุจริตฤๅความประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงของผู้เอา
ประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือ
เหตุอื่นซึ่งไดูระบุไวูในสัญญาน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะความ
ทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างรูายแรงของผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ตูองรับผิดในความวนิาศภัยอันเป็น
ผลโดยตรงมาแตค่วามไม่สมประกอบในเน้ือแห่งวัตถุที่เอา
ประกันภัย เวูนแต่จะไดูตกลงกันเป็นอย่างอื่น

Ob.935 ๘๘๐ ๘๘๐
If the loss is caused by the fault of a third 

person, the underwriter who pays compensation 

ถูาความวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะการกระทำาของ
บุคคลภายนอกไซรู ผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทด

ถูาความวินาศภัยน้ันไดูเกิดข้ึนเพราะการกระทำาของ
บุคคลภายนอกไซรู ผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหม
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is subrogated, up to the amount paid by him, to 

the rights of the insurer and of the insured against

such third person.

If the underwriter has paid part only of the 

amount of the loss, he cannot exercise the rights 

mentioned in the foregoing paragraph to the 

prejudice of the rights which the insurer or the 

insured retain against the third person for the 

remainder of the loss.

แทนไปเปนจำานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเขูารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมี
ต่อบุคคลภายนอกเพียงน้ัน

ถูาผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียง
บางส่วนไซรู ทา่นหูามมิใหูผู้รับประกันภัยน้ันใชูสิทธิของ
ตนใหูเสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์ 
ในการที่เขาจะเรียกรูองเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคล
ภายนอกเพื่อเศษแห่งจำานวนวนิาศน้ัน

ทดแทนไปเป็นจำานวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเขูารับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมี
ต่อบุคคลภายนอกเพียงน้ัน

ถูาผู้รับประกันภัยไดูใชูค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียง
บางส่วนไซรู ทา่นหูามมิใหูผู้รับประกันภัยน้ันใชูสิทธิของ
ตนใหูเสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกรูองเอาค่าสนิไหมทดแทน
จากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำานวนวินาศน้ัน

Ob.937 ๘๘๑ ๘๘๑
If the contract of insurance provides that, on 

the happening of the loss, the insurer or the 

insured are bound to inform the underwriter 

within a certain period of time, no such notice is 

necessary if the underwriter knew otherwise 

within that period of the happening of the loss.

ถูาสัญญาประกันภัยมีขูอกำาหนดไวูว่า เมื่อเกิดเหตุ
วนิาศข้ึนผู้เอาประกันภัย ฤๅผู้รับประโยชน์จำาตูองแจูงเหตุ
แก่ผู้รับประกันภัยภายในระยะเวลาเท่าใดไซรู หากผู้รับ
ประกันภัยไดูรู้เหตุวินาศในเวลากำาหนดโดยทางอื่นแลูว 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยฤๅผู้รับประโยชน์ไม่ตูองส่งคำาบอก
กล่าวเช่นน้ัน

ถูาความวินาศเกิดข้ึนเพราะภัยมีข้ึนดัง่ผู้รับประกันภัย
ตกลงประกันภัยไวูไซรู เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ทราบความวนิาศน้ันแลูวตูองบอกกล่าวแก่ผู้รับ
ประกันภัยโดยไม่ชักชูา

ถูามิไดูปฏิบัติตามบทบัญญัตทิี่กล่าวมาในวรรคก่อน 
ผู้รับประกันภัยอาจเรียกรูองค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดแต่การน้ันไดู เวูนแต่อีกฝ่าย
หน่ึงจะพิส้จน์ไดูว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติไดู

Ob.938 ๘๘๒ ๘๘๒
The liability for payment of compensation is 

extinguished by prescription two years after date 

of loss.

The liability for payment of a premium is 

extinguished by prescription two years after the 

date when the premium became due.

ในการเรียกใหูใชูค่าสินไหมทดแทน ท่านหูามมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพนูกำาหนดสองปีนับแต่วันวนิาศภัย

ในการเรียกใหูใชูเบี้ยประกันภัย ท่านหูามมิใหูฟูองคดี
เมื่อพนูเวลาสองปีนับแต่วันถึงกำาหนดส่งใชู

ในการเรียกใหูใชูค่าสินไหมทดแทน ท่านหูามมิใหูฟูอง
คดีเมื่อพนูกำาหนดสองปีนับแต่วันวนิาศภัย

ในการเรียกใหูใชูหรือใหูคืนเบี้ยประกันภัย ท่านหูามมิ
ใหูฟูองคดีเมื่อพูนเวลาสองปีนับแต่วนัซึ่งสิทธิจะเรียกใหู
ใชูหรือคนืเบี้ยประกันภัยถึงกำาหนด

ส่วนที่ ๒ วิธีเฉภาะการประกันภยั ส่วนที่ ๒ วิธีฉะเพาะการประกันภยั
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
ในการรับขน ในการรับขน

Ob.933 ๘๘๓ ๘๘๓
A contract of insurance on carriage covers 

every loss which the goods carried may sustain 

from the time when they are received by the 

carrier until they are delivered to the consignee, 

and the amount of compensation must be fixed 

according to the value which the goods carried 

would have had on arrival at the place of 

destination.

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ย่อมคูุมถึงความ
วนิาศภัยทุกอย่างซ่ึงอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระวางเวลา
ตั้งแต่ผู้ขนส่งไดูรับของไป จนไดูส่งมอบของน้ันแก่ผู้รับ
ตราส่ง และจำานวนค่าสินไหมทดแทนน้ัน ตูองกำาหนดตาม
ที่ของซึ่งขนส่งน้ันจะไดูมรีาคาเมื่อถึงตำาบลอันกำาหนดใหู
ส่ง

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ย่อมคูุมถึงความ
วนิาศภัยทุกอย่างซ่ึงอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระวางเวลา
ตั้งแต่ผู้ขนส่งไดูรับของไป จนไดูส่งมอบของน้ันแก่ผู้รับ
ตราส่ง และจำานวนค่าสินไหมทดแทนน้ัน ย่อมกำาหนด
ตามที่ของซึ่งขนส่งน้ันจะไดูมีราคาเมื่อถึงตำาบลอันกำาหนด
ใหูส่ง

- ๘๘๔ ๘๘๔
ถูาของซึ่งขนส่งน้ันไดูเอาประกันภัยเมื่ออย่้ในระวางส่ง

เดิรทางไป ท่านใหูคิดม้ลประกันภัยในของน้ันนับรวมทั้ง
ราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งไดูรับของ และ
ใหูเพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง
กับทั้งค่าใชูจ่ายอื่น ๆ เน่ืองดูวยการส่งของไปน้ันเขูาดูวย

กำาไรอนัจะพึงไดูในเวลาเมื่อส่งมอบของน้ัน ยอ่มจะคิด
รวมเขูาเปนม้ลประกันภัยไดูต่อเมื่อไดูมีขูอตกลงกันไวูเช่น
น้ันชัดแจูง

ถูาของซึ่งขนส่งน้ันไดูเอาประกันภัยเมื่ออย่้ในระวางส่ง
เดินทางไป ท่านใหูคิดมล้ประกันภัยในของน้ันนับรวมทั้ง
ราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งไดูรับของ และ
ใหูเพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง
กับทั้งค่าใชูจ่ายอื่น ๆ เน่ืองดูวยการส่งของไปน้ันเขูาดูวย

กำาไรอนัจะพึงไดูในเวลาเมื่อส่งมอบของน้ัน ยอ่มจะคิด
รวมเขูาเป็นม้ลประกันภัยไดูต่อเมื่อไดูมีขูอตกลงกันไวูเช่น
น้ันชัดแจูง

- ๘๘๕ ๘๘๕
อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ถึงแมูการขนส่ง

จะตูองสะดุดหยุดลงชัว่ขณะ ฤๅจะตูองเปลี่ยนทางฤๅ
เปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเหตุจำาเปนในระวาง
ส่งเดิรทางก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันก็ย่อมคงเปนอันสมบ้รณ์
อย่้ เวูนแต่จะไดูระบุไวูในสัญญาเปนอย่างอื่น

อนัสัญญาประกันภัยในการรับขนน้ัน ถึงแมูการขนส่ง
จะตูองสะดุดหยุดลงชัว่ขณะหรือจะตูองเปลี่ยนทางหรือ
เปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเหตุจำาเป็นในระวาง
ส่งเดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันก็ย่อมคงเป็นอันสมบ้รณ์
อย่้ เวูนแต่จะไดูระบุไวูในสัญญาเป็นอย่างอื่น
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
- ๘๘๖ ๘๘๖

อนักรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนน้ัน นอกจากที่ไดู
ระบุไวูแลูวในมาตรา ๘๖๗ ตูองมีรายการเพิ่มข้ึนอีกดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ระบุทางและวิธีขนส่ง
(๒) ชื่อฤๅญี่หูอของผู้ขนส่ง
(๓) สถานที่ซึ่งกำาหนดใหูรับและส่งมอบของ
(๔) กำาหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี

อนักรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนน้ัน นอกจากที่ไดู
ระบุไวูแลูวในมาตรา ๘๖๗ ตูองมีรายการเพิ่มข้ึนอีกดัง่จะ
กล่าวต่อไปน้ี คือ
(๑) ระบุทางและวิธีขนส่ง
(๒) ชื่อหรือยี่หูอของผู้ขนส่ง
(๓) สถานที่ซึ่งกำาหนดใหูรับและส่งมอบของ
(๔) กำาหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี

ส่วนที่ ๓ ประกันภัยคำา้จุน ส่วนที่ ๓ ประกันภัยคำา้จุน
- ๘๘๗ ๘๘๗

อนัว่าประกันภัยคำ้ าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่าจะใชูค่าสนิไหมทดแทนในนามของผู้
เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอนัเกิดข้ึนแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง และซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะตูองรับผิดชอบ

บุคคลผู้ตูองเสียหายชอบที่จะไดูรับค่าสินไหมทดแทน
ตามที่ตนควรจะไดูน้ันจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่า
สนิไหมทดแทนเช่นว่าน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำานวนอนั
ผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูตามสัญญาน้ันไดูไม่ ในคดี
ระวางบุคคลผู้ตูองเสียหายกับผู้รับประกันภัยน้ัน ท่านใหูผู้
ตูองเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเขูามาในคดีดูวย

อน่ึงผู้รับประกันภัยน้ัน แมูจะไดูส่งค่าสนิไหมทดแทน
ใหูแก่ผู้เอาประกันภัยแลูว ก็ยังหาหลุดพนูจากความรับผิด
ต่อบุคคลผู้ตูองเสียหายน้ันไม่ เวูนแต่ตนจะพิส้จน์ไดูว่า
สนิไหมทดแทนน้ันผู้เอาประกันภัยไดูใชูแก่ผู้ตูองเสียหาย

อนัว่าประกันภัยคำ้ าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงว่าจะใชูค่าสนิไหมทดแทนในนามของผู้
เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอนัเกิดข้ึนแก่บุคคลอีก
คนหน่ึง และซ่ึงผู้เอาประกันภัยจะตูองรับผิดชอบ

บุคคลผู้ตูองเสียหายชอบที่จะไดูรับค่าสินไหมทดแทน
ตามที่ตนควรจะไดูน้ันจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่า
สนิไหมทดแทนเช่นว่าน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำานวนอนั
ผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูตามสัญญาน้ันไดูไม่ ในคดี
ระวางบุคคลผู้ตูองเสียหายกับผู้รับประกันภัยน้ัน ท่านใหูผู้
ตูองเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเขูามาในคดีดูวย

อน่ึงผู้รับประกันภัยน้ัน แมูจะไดูส่งค่าสนิไหมทดแทน
ใหูแก่ผู้เอาประกันภัยแลูว ก็ยังหาหลุดพนูจากความรับผิด
ต่อบุคคลผู้ตูองเสียหายน้ันไม่ เวูนแต่ตนจะพิส้จน์ไดูว่า
สนิไหมทดแทนน้ันผู้เอาประกันภัยไดูใชูแก่ผู้ตูองเสียหาย
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Draft (1919) พ.ศ. ๒๔๖๗ พ.ศ. ๒๔๗๑
แลูว แลูว

- ๘๘๘ ๘๘๘
ถูาค่าสินไหมทดแทนอนัผู้รับประกันภัยไดูใชูไปโดยคำา

พิพากษาน้ันยังไม่คูุมคา่วินาศภัยเต็มจำานวนไซรู ท่านวา่ผู้
เอาประกันภัยก็ยังคงตูองรับใชูจำานวนที่ยังขาด เวูนไวูแต่
บุคคลผู้ตูองเสียหายจะไดูละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเขูามาส่้คดีดูวยดัง่กล่าวไวูในมาตราก่อน

ถูาค่าสินไหมทดแทนอนัผู้รับประกันภัยไดูใชูไปโดยคำา
พิพากษาน้ันยังไม่คูุมคา่วินาศภัยเต็มจำานวนไซรู ท่านวา่ผู้
เอาประกันภัยก็ยังคงตูองรับใชูจำานวนที่ยังขาด เวูนไวูแต่
บุคคลผู้ตูองเสียหายจะไดูละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอา
ประกันภัยเขูามาส่้คดีดูวยดัง่กล่าวไวูในมาตราก่อน

TITLE XX.

INSURANCE ON LIFE.

หมวด ๓ ประกันชีวิต หมวด ๓ ประกันชีวิต

Ob.939 ๘๘๙ ๘๘๙
A contract of insurance on life is a contract 

whereby the underwriter agrees to pay to the 

beneficiary a sum of money, dependent upon the 

life or death of a person, and the insurer agrees to

pay him a premium therefor.

ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน การใชูจำานวนเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพฤๅมรณะของบุคคลคนหน่ึง

ในสัญญาประกันชีวิตน้ัน การใชูจำานวนเงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหน่ึง

Ob.941 ๘๙๐ ๘๙๐
The sum payable may be a lump sum or an 

annuity.

จำานวนเงินอันจะพึงใชูน้ัน จะชำาระเปนเงินจำานวน
เดียว ฤๅเปนเงินรายปีก็ไดู สุดแลูวแต่จะตกลงกันระวางค่้
สัญญา

จำานวนเงินอันจะพึงใชูน้ัน จะชำาระเป็นเงินจำานวน
เดียวหรือเป็นเงินรายปีก็ไดู สุดแลูวแต่จะตกลงกันระวาง
ค่ส้ัญญา

Ob.943 ๘๙๑ ๘๙๑
If the insurer is not the beneficiary, he has the 

right to transfer the benefit of the contract to 

another person so long as the beneficiary has not 

notified the underwriter in writing of his intention

ถูาผู้เอาประกันภัยมิไดูเปนผู้รับประโยชน์เองดูวยไซร ู
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญา
น้ันใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึงไดู เวูนแต่จะไดูส่งมอบ
กรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้รับประโยชน์ไปแลูว และผู้รับ

แมูในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิไดูเป็นผู้รับประโยชน์เอง
ก็ด ีผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาน้ันใหูแก่บุคคลอีกคนหน่ึงไดู เวูนแต่จะไดูส่งมอบ
กรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้รับประโยชน์ไปแลูว และผู้รับ
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to take such benefit. ประโยชน์ไดูบอกกล่าวเปนหนังสือไปยังผู้รับประกันภัย

แลูว ว่าตนจำานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาน้ัน
ประโยชน์ไดูบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัย
แลูววา่ตนจำานงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาน้ัน

ถูากรมธรรมป์ระกันภัยไดูทำาเป็นร้ปใหูใชูเงินตามเขา
สัง่แลูว ท่านใหนูำาบทบัญญัติมาตรา ๓๐๙ มาใชูบังคับ

Ob.944(II) ๘๙๒ ๘๙๒
But the underwriter must return to the insurer 

or to his heirs the redemption value of the policy.

ในกรณีเพิกถอนสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู้รับ
ประกันภัยตูองคืนเงินใหูแก่ผู้เอาประกันภัยฤๅทายาทของ
ผู้น้ัน เปนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีบอกลูางสัญญาตามความในมาตรา ๘๖๕ ผู้รับ
ประกันภัยตูองคืนคา่ไถ่ถอนกรมธรรมป์ระกันภัยใหูแก่ผู้
เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้น้ัน

Ob.946 ๘๙๓ ๘๙๓
If the age of the person upon whose life or 

death the payment of the sum depends has been 

incorrectly stated, the contract of insurance shall 

not be voidable, but the sum payable shall be the 

sum to which the beneficiary would have been 

entitled if the age of the person had been 

correctly stated.

การใชูเงินอาศยัเหตุความทรงชีพฤๅมรณะของบุคคลผู้
ใด แมูไดูแถลงอายุของบุคคลผู้น้ันไวูคลาดเคลื่อนไม่ถ้ก
ตูองเปนเหตุใหูไดูกำาหนดจำานวนเบี้ยประกันภัยไวูตำ่าไซรู 
ทา่นใหลูดจำานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชูน้ันลง
ตามส่วน

แต่ถูาผู้รับประกันภัยพิส้จน์ไดูว่าในขณะที่ทำาสัญญาน้ัน
อายุที่ถ้กตูองแทูจริงอย่้นอกจำากัดอัตราตามทางคูาปกติ
ของเขาแลูว ท่านว่าสัญญาน้ันเปนโมฆียะ

การใชูเงินอาศยัเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลผู้ใด แมูไดูแถลงอายุของบุคคลผู้น้ันไวูคลาดเคลื่อน
ไม่ถ้กตูองเป็นเหตุใหูไดูกำาหนดจำานวนเบี้ยประกันภัยไวูตำ่า
ไซรู ท่านใหูลดจำานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงตูองใชู
น้ันลงตามส่วน

แต่ถูาผู้รับประกันภัยพิส้จน์ไดูว่าในขณะที่ทำาสัญญาน้ัน
อายุที่ถ้กตูองแทูจริงอย่้นอกจำากัดอัตราตามทางคูาปกติ
ของเขาแลูว ท่านว่าสัญญาน้ันเป็นโมฆียะ

Ob.948 ๘๙๔ ๘๙๔
The insurer is entitled at any time to determine 

the contract of insurance by discontinuing to pay 

the premium. If the premium had been paid for at

least three years he is entitled to receive from the 

underwriter the surrender value of the policy or a 

paid up policy.

ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสีย
ในเวลาใด ๆ ก็ไดูดูวยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป 
ถูาและไดูส่งเบี้ยประกันภัยมาแลูวอยา่งนูอยสามปีไซรู 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูรับเงินค่าเวนคนื
กรมธรรมป์ระกันภัย ฤๅรับกรมธรรม์ใชูเงินสำาเร็จจากผู้รับ
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสีย
ในเวลาใด ๆ ก็ไดูดูวยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป 
ถูาและไดูส่งเบี้ยประกันภัยมาแลูวอยา่งนูอยสามปีไซรู 
ทา่นว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะไดูรับเงินค่าเวนคนื
กรมธรรมป์ระกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใชูเงินสำาเร็จจาก
ผู้รับประกันภัย
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Ob.949 ๘๙๕ ๘๙๕
Whenever the sum is to be paid on the death of 

a person, the underwriter is bound to pay it on 

such death unless :

1) Such person voluntarily committed suicide 

within one year after the date of the contract, or

2) Such person was intentionally killed by the 

beneficiary.

In case number 2, the underwriter is bound to 

pay the insurer or to his heirs the redemption 

value of the policy.

เมื่อใดจะตูองใชูจำานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคน
หน่ึงคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินน้ันในเมื่อ
มรณภัยอันน้ันเกิดข้ึน เวูนแต่
(๑) บุคคลผู้น้ันไดูกระทำาอัตตวินิบาตดูวยใจสมคัรภายใน

ปีหน่ึงนับแต่วนัทำาสัญญา ฤๅ
(๒) บุคคลผู้น้ันถ้กผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ ๒ น้ี ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินค่า
ไถ่ถอนกรมธรรม์ใหแูก่ผู้เอาประกันภัย ฤๅใหูแก่ทายาท
ของผู้น้ัน

เมื่อใดจะตูองใชูจำานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคน
หน่ึงคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินน้ันในเมื่อ
มรณภัยอันน้ันเกิดข้ึน เวูนแต่
(๑) บุคคลผู้น้ันไดูกระทำาอัตตวินิบาตดูวยใจสมคัรภายใน

ปีหน่ึงนับแต่วนัทำาสัญญา หรือ
(๒) บุคคลผู้น้ันถ้กผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ ๒ น้ี ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำาตูองใชูเงินค่า
ไถ่ถอนกรมธรรม์ใหแูก่ผู้เอาประกันภัย หรือใหูแก่ทายาท
ของผู้น้ัน

Ob.950 ๘๙๖ ๘๙๖
If the death is caused by the fault of a third 

person, the underwriter cannot claim 

compensation from that person, but the heirs of 

the deceased do not lose their right to 

compensation from the third person, even if the 

sum payable under the contract of insurance on 

life reverts to them.

ถูามรณภัยเกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสนิไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกน้ันไดูไม่ แต่สทิธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้
มรณะในอันจะไดูค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ัน
หาส้ญสิ้นไปดูวยไม่ แมูทั้งจำานวนเงินอันจะพึงใชูตาม
สัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวนกลับมาไดูแก่ตนดูวย

ถูามรณภัยเกิดข้ึนเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสนิไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกน้ันไดูไม่ แต่สทิธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้
มรณะในอันจะไดูค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ัน
หาส้ญสิ้นไปดูวยไม่ แมูทั้งจำานวนเงินอันจะพึงใชูตาม
สัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวนกลับมาไดูแก่ตนดูวย

Ob.951 ๘๙๗ ๘๙๗
If the insurer has made an insurance payable on

his death in favour of his heirs, the sum payable 

shall be part of the assets of his estate available 

for his creditors.

If the insurance has been made in favour of a 

particular person, only the amount of the 

premiums paid by the insurer shall be part of the 

ถูาผู้เอาประกันภัยไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดวา่ 
เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะใหูใชูเงินแก่ทายาททั้งหลายของ
ตนโดยมิไดูเจาะจงระบุช่ือผู้หน่ึงผู้ใดไวูไซรู จำานวนเงินอัน
จะพึงใชูน้ันท่านใหูฟังเอาเปนสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกอง
มฤดกของผู้เอาประกันภัย ซ่ึงเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

ถูาไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดว่าใหูใชูเงินแก่บุคคล

ถูาผู้เอาประกันภัยไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดวา่ 
เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะใหูใชูเงินแก่ทายาททั้งหลายของ
ตนโดยมิไดูเจาะจงระบุช่ือผู้หน่ึงผู้ใดไวูไซรู จำานวนเงินอัน
จะพึงใชูน้ันท่านใหูฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกอง
มฤดกของผู้เอาประกันภัย ซ่ึงเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

ถูาไดูเอาประกันภัยไวูโดยกำาหนดว่าใหูใชูเงินแก่บุคคล
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assets of his estate available for his creditors. คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ทา่นว่าเฉพาะแต่จำานวน

เงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไดูส่งไปแลูวเท่าน้ัน
จักเปนสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมฤดกของผู้เอาประกัน
ภัย อันเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู

คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ทา่นว่าเฉพาะแต่จำานวน
เงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไดูส่งไปแลูวเท่าน้ัน
จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมฤดกของผู้เอาประกัน
ภัย อันเจูาหน้ีจะเอาใชูหน้ีไดู


