
ฉบบัที่ 113 ประจําเดือน         พฤศจกิายน 2553 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

 ดังเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปแลววา สัญญาประกันชีวิตน้ัน
สมบูรณหรือไม พิจารณาจากหลักการตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดแก ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งถือวา สัญญา
ประกันชีวิตมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับการทําสัญญาอื่นๆ เชนในเรื่องของ
ความสามารถของบุคคลที่จะเขาทําสัญญาประกันชีวิต กรณีเชนหากผูเอา
ประกันภัยที่เปนผูเยาว การทําสัญญาประกันชีวิตไดน้ัน ก็ตองไดรับความยินยอม
จากผูแทนโดยชอบธรรมกอน มิฉะน้ันจะทําใหสัญญาประกันชีวิตตกเปนโมฆียะ 
(มาตรา 21) หรือกรณีมีการทําประกันชีวิตเพราะถูกฉอฉล ขมขู สัญญาจะตกเปน
โมฆียะเชนกัน (มาตรา 159,164) 
 สําหรับเหตุแหงการบอกลางสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 865 หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงที่ตองเปดเผย 
และขอความจริงดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ถึงขนาดวา หากผูรับประกันภัยทราบ
ถึงขอความจริงน้ันแลวจะจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ
บอกปดไมยอมรับประกันภัย เชน ขอความจริงเกี่ยวกับสุขภาพ จะมีผลทําให
สัญญาเปนโมฆียะซึ่งบริษัทผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตที่เปน
โมฆียะดังกลาวได แตอยางไรก็ตามกฎหมายก็ยังกําหนดวาบริษัทผูรับประกันภัย
จะตองบอกลางสัญญาประกันชีวิตภายใน 1 เดือนนับแตวันที่บริษัทผูรับประกันภัย
ทราบมูลอันจะบอกลางได หรือภายในกําหนด 5 ป นับแตวันที่ทําสัญญา มิฉะน้ัน
จะไมสามารถใชสิทธิบอกลางได หรืออธิบายใหเขาใจไดงายๆวา “ไมเคยมีการบอก
ลางสัญญาที่เปนโมฆียะ” น่ันเอง แมกฎหมายจะใหสิทธิแกบริษัทผูรับประกันภัยมี
สิทธิบอกลางสัญญาที่เปนโมฆียะได แตกฎหมายถือวา “สัญญาประกันชีวิต” เปน
นิติกรรมสองฝาย การบอกลางโมฆียะกรรมจึงตองแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝาย
หน่ึง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวตนกําหนดไดแนนอน (มาตรา 178) หมายความวา หาก
ผูเอาประกันไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทแลวมาเสียชีวิตไป ตอมาบริษัทผูรับ
ประกันภัยไดตรวจพบเหตุที่เปนโมฆียะตามกฎหมายและจะใชสิทธิบอกลางสัญญา
ประกันชีวิต การใชสิทธิบอกลางของบริษัทก็ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กลาวคือ 
บริษัทจะตองแสดงเจตนาบอกลางสัญญาประกันชีวิตแกผูรับประโยชน หากไมมี
หรือผูรับประโยชนเสียชีวิตไปกอนแลว ก็ตองแจงคําบอกลางดังกลาวแกทายาทผู
เอาประกันโดยตรง มิฉะน้ันจะถือวาเปนการใชสิทธิบอกลางที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และไมถือวาบริษัทไดเคยใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย (มาตรา 865 วรรคสอง) บริษัทผูรับประกันภัยจะอางแตเพียง
หลักฐานวาบริษัทไดใชสิทธิบอกลางสัญญาประกันชีวิตแลว ยอมไมถูกตอง 
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 861/2550) บริษัทผูรับประกันภัยจึงยังคงตองรับผิด
ใชเงินตามสัญญาประกันชีวิตใหแกผูรับผลประโยชน หรือทายาทของผูเอา
ประกันภัยตอไป 

 
 
10เดือน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2553  
รายได   118,997,877.51 บาท 
คาใชจาย  51,159,983.05 บาท  
กําไรสุทธ ิ 67,837,894.46 บาท   

 

สวัสดีครับ ในชวงน้ีมีเหตุการณภัยธรรมชาติหลายอยางท่ีเกิดขึ้นใน
หลายพื้นท่ีของประเทศของเรา และในประเทศอื่น ไมวาจะเปน   อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย หรือแผนดินไหว ลวนแตสงผลตอชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชนไมใชนอย ฉบับน้ีจึงขอนําเสนอบทความเกี่ยวกับสัญญาประกัน
ชีวิต ซ่ึงไดคนหามาเลาสูกันฟง ลองติดตามดูนะครับ..... 
     

บอกเลาเกาสิบ 
 

ขอแจงขาวเรื่องการชวยเหลือ 
 

 สมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม.....คณะ 
กรรมการใหชวยเหลือรายละ...... 2,000 
บาท......ใหสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน
ทําเร่ืองขอรับความชวยเหลือมา...... ขอให
ย่ืนภายในวันที่ 15 ธันวาคม น้ีเทาน้ัน......
อาว!!!...... มีหลักฐานอะไรบาง คือ 
ภาพถายนํ้าทวมอาคารบานเรือนที่ทานพัก
อาศัยอยูจริงๆ และมีชื่อของทานอยูใน
ทะเบียนบานดวย......สวนทานที่อาศัย
บานพักของสํานักงานประปา......ไมตองใช
สําเนาทะเบียนบานแนบ...... 
 เร่ืองที่สอง สหกรณไดจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนาสมาชิก......ภายในสังกัด 
เขต10......คณะกรรมการขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสน้ี......ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี มี
เสียงสะทอนจากสมาชิกหลายๆเร่ืองฟง
แลวคุนๆ......สหกรณจะขอรับไปเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให
พิจารณา......เปนการเรงดวนแลว...... 
 เร่ืองที่สาม......โปรดทราบขณะน้ีมี
เงินลอยมาเขาบัญชีสหกรณ......เงินของ
ใคร......โปรดแจงดวนนะจะ. 
 เร่ืองสุดทาย......สหกรณไดรับเงิน
ฝากจากสมาชิกที่เกษียณอายุป 2553 น้ี.....
เปนเงิน 113 ลานบาท......สหกรณจะ
บริหารจัดการเม็ดเงินของทานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป...... 
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        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เริ่มใช 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจาํกดัจาํนวน                  3.75 %   ตอป   
         เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน              3.00 %    ตอป        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู เริ่มใช  1 ส.ค.53 
              กูฉกุเฉนิ/กูสามัญ                     6.50 %    ตอป 
          กูโครงการเอนกประสงค    5.25 %    ตอป 
          กูเพื่อการศึกษา/เพื่อการรกัษาพยาบาล                        6.00 %    ตอป 

 

สหกรณออมทรัพย 
การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 
72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
      ใบอนุญาตท่ี  1/2539 

ไปรษณียหลักสี ่

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน พฤศจิกายน 2553 
1. นางสาวมนัสชญาน   ศิริวัฒนภัทร   สาขาปราจีนบุร ี 39. นายนเรนทร จันทรสวาง สาขาหาดใหญ 78. นายอํานาจ ทองอรุณ สาขาหนองบัวลําภู 
2. นายทัศดี               นาคมุนน ี สาขามุกดาหาร 40. นายอิทธิพล ปญจันทร สาขาสกลนคร 79. นายไพโรส สุวรรณรัตน สาขาสตูล 
3. นายวรภพ พรรณรายน สาขาเพชรบุร ี 41. นายยงยุทธ หมานปเุตะ เขต 5  80. นายกิติศักด์ิ กันทะลนั สาขาแมสาย 
4. นายกิตติ สุทธิรัตนชัย สาขาหาดใหญ 42. นายอิทธิพร ทองงอก เขต 8  81. นายเจษฎา ดุจดําเกิง เขต 8 
5. นางสาวนวลจนัทร จันทรต๊ิบ สาขาแมขะจาน 43. นายวชัรนิทร สุบันดี สาขาอํานาจเจริญ 82. นายสยามเมศร จันทรงาม เขต 10 
6. นางกาญจนา ทบพักร สาขาสตูล 44. นายเดชา ชุมพล สาขาบานผือ  83. นายรุงโรจน ใจดี เขต 6 
7. นางสาวธิติวรรณ คําเกง สาขาบานฉาง 45. นางสาวดวงพร จันทรเสนา สาขาดานซาย 84. นางลักขณา แสงอรุณ สาขาสุไหง-โกลก 
8. นายสุริยา ศิริวงศ เขต 8 46. นางสาวผกาภรณ มุงคุณ สาขาบานผือ  85. นางธีรนุช จันทรางกูร สาขานครพนม 
9. นายโสภณ ธงภักด์ิ สาขาชัยภูม ิ 48. นายซาฟอี คลานรุกัษ สาขาสุไหง-โกลก 86. นางสุพชิญา ขามสาม สาขาพษิณโุลก 
10. นางวรรณา หัษฎงคต สาขาบานฉาง 49. นายอนุสรณ ไชยศร ี สาขาน้ําพอง 87. นางสุธาสิน ี มงคลมะไฟ สาขาอุบลราชธาน ี
11. นางสาวทิพยา เนียมสะอาด สาขาบานฉาง 50. นายวริจุน กิจไธสง สาขาสตึก  88. นางสาวจุฑารัตน โพธ์ิศร ี สาขาศรีขรภูม ิ
12. นางสาวอริศรา ดําคลองตัน สาขาบานฉาง 51. นายบณัฑิต ชินภักดี สาขาสตึก  89. นางธัญญารัตน คําแดง เขต 2 
13. นางสาวอําไพ จันทรเจริญ เขต 3 52. นางสาวปทมา สาลิกาแกว สาขาแหลมฉบงั 90. นายจํารัส ภาพันธ เขต 8 
14. นางสาวปทุมวรรณ ขุนทองจันทร สาขาพัทลุง 53. นางสาวรจุิราวรรณ โพธ์ิดํา สาขาศรีสะเกษ 91. นายพนัธศักด์ิ โปธา เขต 9 
15. นายเชษฐา ชัยเสนา สาขากุมภวาป 54. นางพชัรนิทร ธีระวัฒนศักด์ิ สาขาศรีสะเกษ 92. นายปรีชา หอมกระแจะ สาขาอูทอง 
16. นางสาวศรีสุดา โยธานนัท สาขาวงัสะพงุ 55. นายประเสริฐ คชพรม สาขาศรีสะเกษ 93. นายบุญศิร ิ จําปาเปน สาขาอูทอง 
17. นายเรงิชัย ชัยชนะดารา สาขาลาดยาว 56. นางวิศา บุญทองแพง สาขาชัยภูม ิ 94. นางสาวรัตนสิน ทองแยม สาขาอูทอง 
18. นางสาวณัชนา เข็มแกว สาขาศรีขรภูม ิ 57. นางเพยีงเพญ็ ทองฤกษ สาขาสะเดา 95. นางสาวศิรลิักษณ สิงหเหลือ สาขาขอนแกน 
19. นายฉัตรชัย ชูทอง สาขาศรีขรภูม ิ 58. นางสาวกชพรรณ เฟองบุญ  สาขาอํานาจเจริญ 96. นายกอบศักด์ิ มะนะโส สาขาตรัง 
20. นางสาวดวงพร นันตร ี สาขาหนองบัวลําภู 59. นางสาวนลิน ี บัวทอง เขต 4 
21. นายกรกนัต จารุตัน สาขาอํานาจเจริญ 60. นางธีระชฎา สารทอง สาขาอุดรธาน ี
22. นายศุภสวัสด์ิ มาดาสิทธ์ิ สาขาอํานาจเจริญ 61. นางปรีดา แคยิหวา สาขาละง ู
23. นายจรัญ สายนวม สาขาขนอม 62. นางทัศนีย มานะจิตต สาขาละง ู
24. นายจารกึ สงดํา สาขาอาวลกึ 63. นางนิตยา ชูเนตร สาขาเมืองพล 
25. นางสาวศศิมา โรจนกจิการ สาขาบานบึง 64. นางปณุณาสา แกวออน สาขาตรัง 
26. นางวไิลพร อาจสอน สาขากระนวน 65. นายสมควร พันธสงา สาขาชัยภูม ิ
27. นายเดนพงษ กระลับรักษา สาขากระนวน 66. นางนิดา นอยผาง สาขาหนองเรือ 
28. นางสาวศรัญญา ดิษสระ สาขาตรัง 67. นางเบญจพร สินเธาว สาขากันทรลักษณ 
29. นางรจนา พันธแสง เขต 6 68. นางอัญชลพีร แซลี ้ สาขาเดชอุดม 
30. นางสาวศิรกิุล คําจันทรดา เขต 6 69. นางสุภาพร บุญจิตร  สาขากุฉินารายณ 
31. นายองอาจ พิมพเปลี่ยนศิร ิ สาขาบานดุง 70. นายเรวัติ จันทรหอม สาขากุฉินารายณ 
32. นายฉัตรชัย แกวนุย เขต 5 71. นายมานะ ปนนอย  สาขากบินทรบุร ี
33. นายวีรพงษ เศรษฐโท สาขาบุรีรัมย 72. นายสําราญ ยูงมณีรัตน สาขายะหา  
34. นายจํารุญ อินทรรัตน สาขาอาวลกึ 73. นายศิวะพงศ นอยเหลือ สาขาสุวรรณภูม ิ
35. นางสาวพกิลุ จําปา สาขาเมืองพล 74. นายศุภกฤต เมืองโคตร สาขาศรีสะเกษ 
36. นายณัฐพล ทันวนั สาขาสังขะ 75. นายจกัรพนัธ ศิริแวว สาขาชัยภูม ิ  
37. นายบัญชา มานุจํา สาขาสังขะ  76. นายวรีนนัท มาลาศิลป เขต 7 
38. นายชนนิทฐพงศ หิรัญวรโชติ เขต 10 77. นายสิงหทอง จันแกว เขต 9 
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